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1-01-70-21-07 

1. Vedtagelse af mødeplan for 2008 for Regionsrådet 

Resumé 

Der fremlægges forslag til mødeplan for ordinære møder i Regionsrådet i 2008 samt for-
slag til datoer for temamøder og besigtigelsesture i 2008. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at forslaget til mødeplan for Regionsrådet i 2008 godkendes, idet møderne dog 
afvikles med start kl. 13.00, og 

  
at der gennemføres temamøder og besigtigelsesture i 2008 som beskrevet i sags-

fremstillingen, idet temamøderne dog afvikles med start kl. 13.00. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Henning Gjellerod og Viggo Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Regionsrådet skal vedtage en mødeplan for rådets ordinære møder i 2008 samt tage 
stilling til, om der skal gennemføres temamøder og besigtigelsesture i 2008. 
  
Der foreslås følgende plan for møder i Regionsrådet. idet det bemærkes, at mødetids-
punkterne er justeret i overensstemmelse med Forretningsudvalgets indstilling: 
  
Onsdag den 16. januar 2008, kl. 13.00 
Onsdag den 20. februar 2008, kl. 13.00 
Onsdag den 12. marts 2008, kl. 13.00  
Onsdag den 16. april 2008, kl. 13.00 
Onsdag den 21. maj 2008, kl. 13.00  
Onsdag den 18. juni 2008, kl. 13.00 
Onsdag den 20. august 2008, kl. 13.00 
Onsdag den 24. september 2008, kl. 13.00 
Onsdag den 22. oktober 2008, kl. 13.00 
Onsdag den 19. november 2008, kl. 13.00 
Onsdag den 17. december 2008, kl. 13.00 
 
 
  
Temamøder og besigtigelsesture 
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Det foreslås, at Regionsrådet også i 2008 gennemfører temamøder, hvor rådet drøfter ét 
eller flere aktuelle emner af betydning for regionens virksomhed. Temamøderne foreslås 
gennemført på mandage i de uger, hvor Regionsrådet mødes om onsdagen. Det foreslås 
samtidig, at temamøderne efterfølges af møder i de politiske grupper. 
  
Endvidere foreslås det, at der gennemføres et mindre antal besigtigelsesture i 2008.  
  
Der foreslås følgende temamøder i 2008: 
Mandag den 14. januar 2008, kl. 13.00: Temamøde (med gruppemøder før eller efter 
temamødet) 
Mandag den 18. februar 2008, kl. 13.00: Temamøde (med gruppemøder før eller efter 
temamødet) 
Mandag den 10. marts 2008, kl. 13.00: Temamøde (med gruppemøder før eller efter 
temamødet) 
Mandag den 14. april 2008, kl. 13.00: Temamøde (med gruppemøder før eller efter te-
mamødet) 
Mandag den 19. maj 2008, kl. 13.00: Temamøde (med gruppemøder før eller efter te-
mamødet) 
Mandag den 16. juni 2008, kl. 13.00: Temamøde (med gruppemøder før eller efter te-
mamødet) 
Mandag den 18. august 2008, kl. 13.00: Temamøde (med gruppemøder før eller efter 
temamødet) 
Mandag den 22. september, kl. 13.00: Temamøde (med gruppemøder før eller efter te-
mamødet) 
Mandag den 20. oktober 2008, kl. 13.00: Temamøde (med gruppemøder før eller efter 
temamødet) 
Mandag den 17. november 2008, kl. 13.00: Temamøde (med gruppemøder før eller efter 
temamødet) 
Mandag den 15. december 2008, kl. 13.00: Temamøde (med gruppemøder før eller efter 
temamødet) 
  
Der foreslås følgende besigtigelsesture i 2008: 
Onsdag den 5. marts 2008: Besigtigelsestur 
Onsdag den 7. maj 2008: Besigtigelsestur 
Onsdag den 4. juni 2008: Besigtigelsestur 
Onsdag den 8. oktober 2008: Besigtigelsestur 
  
Forslagene indebærer, at der afholdes 11 møder i Regionsrådet, 11 temamøder og 4 
besigtigelsesture. 
  

./. En samlet oversigt over forslag til møder i Regionsrådet, Forretningsudvalget, temamø-
der og besigtigelsesture vedlægges. 
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0-9-1-06-V 

2. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Johannes Flensted-Jensen vedr. omfanget 
af lægers bibeskæftigelse 

Resumé 

Regionsrådsmedlem, 1. næstformand Johannes Flensted-Jensen (A) har anmodet re-
gionsrådets formand, at Regionsrådet drøfter bibeskæftigelse blandt læger ansat ved 
regionens hospitaler. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at administrationen anmodes om, snarest muligt, udarbejde en oversigt over om-
fanget af lægernes bibeskæftigelse samt en redegørelse for, hvilke muligheder 
regionen har for at regulere denne bibeskæftigelse. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Henning Gjellerod og Viggo Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

./. Regionsrådsmedlem, 1. næstformand Johannes Flensted-Jensen (A) har 4. juni 2007 
rettet vedlagte henvendelse til Regionsrådets formand med anmodning om en drøftelse 
af omfanget af bibeskæftigelse blandt læger ansat ved regionens hospitaler. Samtidig er 
det foreslået, at administrationen anmodes om udarbejdelse af en oversigt over omfan-
get af lægernes bibeskæftigelse samt en redegørelse for, hvilke muligheder, regionen 
har for at regulere denne bibeskæftigelse. 
  



 

 

Regionsrådet 20. juni 2007 
 

375 

0-4-2-07 

3. Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning 

Resumé 

Forretningsudvalget besluttede på mødet den 15. maj 2007, at den generelle fraværs-
godtgørelse i forbindelse med møder uden overnatning skal erstattes i vederlagsregulati-
vet for Region Midtjylland af en bestemmelse om, at der kan refunderes dokumenterede 
udgifter efter regning. Der fremlægges på den baggrund et revideret vederlagsregulativ 
til godkendelse.  

Forretningsudvalget indstiller, 

at det reviderede vederlagsregulativ for Region Midtjylland godkendes. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Henning Gjellerod og Viggo Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Det fremgår af det gældende vederlagsregulativ for Regionsrådet, at der ydes fraværs-
godtgørelse til medlemmerne af Regionsrådet i forbindelse med deltagelse i møder mv. 
uden overnatning. Fraværsgodtgørelsen er skattepligtig og udgør 214 kr. i 2007. 
  
Statsamtet København og senere Indenrigs- og Sundhedsministeriet har rejst tvivl om 
hjemlen til at yde en sådan generel fraværsgodtgørelse i forhold til Frederiksborg Amt. 
  
Da sagen har principiel karakter i forhold til fraværsgodtgørelsen, har udbetalingen af 
fraværsgodtgørelsen derfor været sat i stå i Region Midtjylland, indtil der er sikkerhed 
for lovligheden af fraværsgodtgørelsen. Regionsrådets medlemmer er løbende blevet 
holdt orienteret om sagens udvikling.   
  
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nu i forbindelse med den konkrete sag fra Frede-
riksborg Amt tilkendegivet, at der er hjemmel til at udbetale en generel fraværsgodtgø-
relse i forbindelse med møder mv. uden overnatning, såfremt der er positive udgifter 
forbundet med deltagelsen i det pågældende møde. Det forudsættes samtidig i afgørel-
sen, at fraværsgodtgørelsen reduceres, såfremt der i forbindelse med mødet ydes for-
plejning (med 15% for fri morgenmad, 30% for fri frokost og 30% for fri aftensmad). 
Det forudsættes endvidere i afgørelsen, at den generelle fraværsgodtgørelse er fastsat 
under hensynstagen til de faktiske udgifter.  
  
I forhold til den praksis for fraværsgodtgørelse, der hidtil har været gældende i Region 
Midtjylland, betyder det en ændring, idet der ikke tidligere har været krav om positive 
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udgifter for at på udbetalt fraværsgodtgørelsen, ligesom der ikke har været foretaget 
fradrag for forplejning. 
  
Det er administrationens vurdering, at Indenrigs- og Sundhedsministeriets afgørelse be-
tyder, at praksis for udbetaling af fraværsgodtgørelse i Region Midtjylland bør ændres, 
så den følger de forudsætninger, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet har lagt til 
grund for afgørelsen i den konkrete sag. 
  
Det vil således fremover være en betingelse for udbetalingen af fraværsgodtgørelse for 
møder mv. uden overnatning, at det enkelte medlem af Regionsrådet på tro og love til-
kendegiver, at der har været positive udgifter i forbindelse med et møde mv. Indenrigs- 
og Sundhedsministeriet har ikke angivet en beløbsgrænse for, hvad der skal forstås som 
”positive udgifter”, men det må antages, at der tænkes på udgifter til forplejning og lig-
nende, f.eks. i form af en sandwich. Der er ikke fra regionens side et krav om dokumen-
tation af udgifterne ud over en erklæring herom på tro og love. 
  
Det betyder, at det vil være en betingelse for udbetalingen af fraværsgodtgørelse for 
møder mv. uden overnatning, at det enkelte medlem af Regionsrådet på tro og love til-
kendegiver, at der har været sådanne positive udgifter i forbindelse med et møde mv. 
samt påfører, hvilken forplejning, der har været ydet i forbindelse med møderne. 
  
Det er administrationens opfattelse, at fraværsgodtgørelsen med en sådan ændret prak-
sis vil blive meget vanskelig at administrere for såvel politikere og administrationen. 
  
Alternativet til en generel fraværsgodtgørelse er, at dokumenterede udgifter i forbindel-
ser med møder mv. uden overnatning refunderes efter regning. 
  
Forretningsudvalget drøftede på mødet den 15. maj 2007 håndteringen af den generelle 
fraværsgodtgørelse for møder uden overnatning og besluttede ved den lejlighed, at den 
generelle fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder uden overnatning skal erstattes i 
vederlagsregulativet for Region Midtjylland af en bestemmelse om, at der kan refunderes 
dokumenterede udgifter efter regning.  
  

./. På den baggrund vedlægges et revideret vederlagsregulativ for Region Midtjylland til 
godkendelse. Der er ikke foretaget andre ændringer i vederlagsregulativet end ændrin-
gen vedrørende fraværsgodtgørelse for møder uden overnatning og fornødne konse-
kvensrettelser i relation hertil. 
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0-2-32-07 

4. Udpegning af repræsentanter til diverse bestyrelser 

Resumé 

Regionsrådet udpegede på de foregående møder i 2007 repræsentanter til en række be-
styrelser m.v. på bl.a. undervisnings- og kulturområdet. Der er efterfølgende indkom-
met nye anmodninger til Regionsrådet om udpegning af medlemmer til bestyrelser mv. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at Regionsrådet udpeger en repræsentant til Regionshospitalet Viborgs Kunstfond, 
  
at Regionsrådet udpeger en repræsentant til Rosa og Asta Jensens Fond, og 
  
at Regionsrådet udpeger en repræsentant til Patientfonden. 

Beslutning 

Regionsrådet udpegede: 
Olav Nørgaard til Regionshospitalet Viborgs Kunstfond, 
Aage Koch-Jensen til Rosa og Asta Jensens Fond, og 
Laila Munk Sørensen til Patientfonden. 
  
Henning Gjellerod og Viggo Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Regionsrådet udpegede på de foregående møder i 2007 repræsentanter til en række 
bestyrelser m.v. på bl.a. undervisnings- og kulturområdet. Der er efterfølgende ind-
kommet tre nye anmodninger om, at Regionsrådet udpeger et medlem til de respektive 
bestyrelser. 
  
I det følgende er oplistet de nye bestyrelser mv., som Regionsrådet er blevet anmodet 
om at udpege en eller flere repræsentanter til: 
  
Regionshospitalet Viborgs Kunstfond 
I henhold til fundatsbestemmelserne for Regionshospitalet Viborgs Kunstfond anmodes 
Regionsrådet om at udpege en politiker til bestyrelsen for Regionshospitalet Viborgs 
Kunstfond. I fondsbestyrelsen har regionsrådsmedlem Olav Nørgaard hidtil siddet som 
medlem udpeget af sundhedsudvalget i Viborg Amt. Olav Nørgaard har repræsenteret 
fonden siden 1. januar 2002.  
  
Rosa og Asta Jensens Fond 
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I henhold til fundatsbestemmelserne for Rosa og Asta Jensens Fond, § 5, anmodes Re-
gionsrådet om at udpege en politisk repræsentant. I Fondsbestyrelsen har Aage Koch 
Jensen hidtil siddet som medlem.  
  
Fondens formål er i overensstemmelse med de i fundatsen indeholdte forskrifter at yde 
økonomisk støtte til forskning og uddannelse med tilknytning til Regionshospitalet Vi-
borg.  
  
Patientfonden 
I henhold til fundatsbestemmelserne for Patientfonden, § 4, anmodes Regionsrådet om 
at udpege en politisk repræsentant til bestyrelsen for Patientfonden. I fondsbestyrelsen 
har Sonja Nielsen hidtil siddet som medlem udpeget af Viborg Amtsråd. Fundatsen for 
Patientfonden ligger til endelig godkendelse i Civilstyrelsen, da det har været nødvendigt 
at tilpasse fonden den nye regionsstruktur.  
  
Fondens formål er at uddele legatportioner til patienter, som er eller har været under 
behandling på Sygehus Thy-Mors og Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup, fortrins-
vis patienter på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup.  
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1-01-72-49-07 

5. Oprettelse af Samarbejdsudvalg for psykologer 

Resumé 

Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Psykolog Forening har besluttet at nedsæt-
te et regionalt samarbejdsudvalg for psykologer for hver af de 5 regioner. Udvalget vil 
få til opgave at behandle emner vedrørende overenskomsten med videre. 
  
Udvalget skal sammensættes af medlemmer fra regionen, kommunerne i regionen og 
Dansk Psykolog Forening. Regionen skal udpege 2 af de i alt 6 medlemmer af udvalget. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at Regionsrådet udpeger 2 repræsentanter til det regionale samarbejdsudvalg for 
psykologer. 

Beslutning 

Formanden blev bemyndiget til at godkende en enig indstilling fra gruppeformændene 
om udpegning af to repræsentanter til det regionale samarbejdsudvalg for psykologer. 
  
Henning Gjellerod og Viggo Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Psykolog Forening har indgået en aftale om 
at nedsætte regionale samarbejdsudvalg for psykologer for hver af de fem regioner. 
  
Samarbejdsudvalget skal sammensættes af 6 medlemmer fra henholdsvis regionen, 
kommunerne i regionen og Dansk Psykolog Forening. Regionen udpeger 2 medlemmer, 
kommunerne i regionen udpeger 1 medlem, mens 3 medlemmer udpeges af Dansk Psy-
kolog Forening blandt regionens psykologer. Administrationen har anmodet kommunerne 
om at udpege en repræsentant. 
  
Om udvalget:  
Samarbejdsudvalget skal blandt andet behandle emner vedrørende overenskomsten, 
kvalitetsudviklingsprojekter samt afregning i forhold til indtægtsgrænsen, hvilket igen-
nem en toårig periode svarer til en afregning med den offentlige sygesikring på 50.000 
kr. Desuden skal samarbejdsudvalget behandle sager om dispensation fra fristen om 
elektronisk afregning. Fristen for indførelsen af elektronisk afregning var 1. januar 2007. 
  
Samarbejdsudvalget skal ikke behandle klagesager. 
  
Samarbejdsudvalget vil have 2 faste årlige møder, men kan derudover mødes, hvis et 
medlem stiller krav om det. Udvalgets afgørelser skal være enstemmige. Hvis det ikke er 



 

 

Regionsrådet 20. juni 2007 
 

380 

mulig at opnå enighed om en given sag, skal sagen forelægges landssamarbejdsudval-
get. Sager af principiel karakter skal altid forelægges landssamarbejdsudvalget. 
  
Da samarbejdsudvalget er et nyt tiltag, er det besluttet, at udvalget skal evalueres i lø-
bet af den næste overenskomstperiode. Her skal de lokale regionale samarbejdsudvalgs 
sammensætning, opgaver og funktion vurderes. 
  

./. Der vedlægges til orientering et brev fra Dansk Psykologforening vedrørende oprettelse 
af Samarbejdsudvalg samt aftale om regionale samarbejdsudvalg på psykologområdet . 
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0-2-52-07 

6. Udpegning af medlem til bestyrelsen i SAD I/S 

Resumé 

Bestyrelserne i henholdsvis Amgros I/S (De danske regioners fælles indkøbsselskab på 
sundhedsområdet) og SAD I/S (Sygehusapotekerne i Danmark) er ved at forberede 
sammenlægningen af de to selskaber til en samlet lægemiddelorganisation. I forbindelse 
med denne sammenlægningsproces skal Regionsrådet udpeges et bestyrelsesmedlem og 
en personlig suppleant til SAD I/S. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at Region Midtjylland udpeger regionsrådsformand Bent Hansen som bestyrelses-
medlem og regionsrådsmedlem Preben Andersen som personlig suppleant til 
bestyrelsen for SAD I/S for perioden 1. juli 2007 - 31. december 2009. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Henning Gjellerod og Viggo Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

./. Region Midtjylland har den 22. maj 2007 modtaget vedlagte brev fra SAD I/S om 
udpegning af bestyrelsesmedlem til SAD I/S (tidligere Amternes lægemiddelregistre-
ringskontor, AL I/S). 
  
Der skal udpeges et bestyrelsesmedlem og en personlig suppleant fra Region Midtjylland 
til bestyrelsen. Det anbefales i brevet, at regionerne udpeger den nuværende bestyrelse 
i Amgros I/S, til også at være bestyrelsesmedlemmer i SAD I/S, så de to organisationers 
bestyrelser bliver identiske. 
  
Regionsrådsformand Bent Hansen er i dag udpeget af Danske Regioners bestyrelse som 
Region Midtjyllands repræsentant i Amgros I/S. 
  
Preben Andersen fungerer pt. som medlem af bestyrelsen i SAD I/S i kraft af en udpeg-
ning fra det tidligere Vejle Amt, idet den tidligere bestyrelse af Danske Regioner er ble-
vet anmodet om at fortsætte sit arbejde frem til 1. juli 2007.  
 

./. Den 25. maj 2007 modtog Region Midtjylland vedlagte brev fra SAD I/S, der indeholder 
en række tilføjelser til brevet af 22. maj 2007. Det oplyses følgende: 
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"Hensigten med udpegelse af en ny bestyrelse for SAD I/S er, at denne bestyrelse skal 
fungere, indtil der sker en fusion af Amgros I/S og SAD I/S. Fra fusionstidspunktet vil 
SAD I/S ophøre med at eksistere, hvorefter bestyrelsen tillige ophører. 
  
Det forventes, at dette tidspunkt vil være 1. januar 2008. Imidlertid er det ganske van-
skeligt at vurdere, hvordan sagsbehandlingstiden er hos myndighederne, Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet og Lægemiddelstyrelsen, hvorfor Amgros ikke kan garantere, at 
fusionen kan gennemføres med virkning fra 1. januar 2008." 
  
Det forventes således, at udpegningerne til bestyrelsen i SAD I/S reelt kun vil vare til 
udgangen af 2007, hvor Amgros I/S og SAD I/S forventes fusioneret, selvom udpegnin-
gen formelt er til udgangen af 2009.  
  
Der arbejdes i øjeblikket på et forslag om sammenlægning af Amgros I/S og SAD I/S pr. 
1. januar 2008, som forventes forelagt interessenterne senere på året. 
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1-22-7-06-V 

7. Efterregulering af delingsaftaler for amterne 

Resumé 

Region Midtjylland har som modtagende myndighed modtaget efterreguleringen af am-
ternes delingsaftaler. Efterreguleringen er udarbejdet jf. delingsaftalerne og efter uænd-
rede principper for beregning af nettoformuen og fordeling af aktiver og passiver. Revisi-
onen skal senest 20. august 2007 afgive en påtegning på efterreguleringsoversigten. 
Herefter kan de modtagende myndigheder igen fremkomme med bemærkninger og drøf-
te revisionens beretning inden Regionsrådets godkendelse den 14. november 2007 af 
efterregulering og eventuelt tillæg hertil. Godkendelsen af efterreguleringen sker samti-
digt med godkendelsen af regnskab 2006. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at administrationen bemyndiges til at påse at aktiver og passiver er modtaget og 
eventuelt fremsende bemærkninger om efterreguleringen til revisionen. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Henning Gjellerod og Viggo Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

./. I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om fordeling af aktiver 
og passiver, rettigheder og pligter og ansatte som følge af opgaveflytninger den 1. janu-
ar 2007 i forbindelse med kommunalreformen har Region Midtjylland den 1. juni 2007 
som modtagende myndighed modtaget vedlagte efterreguleringer af delingsaftalerne fra 
Rinkjøbing, Viborg, Århus og Vejle amter. 

Den 22. juni 2007 er der frist for de modtagende myndigheders skriftlige bemærkninger 
vedrørende efterreguleringen. Regionerne sender senest 1. juli 2007 bemærkningerne til 
revisionen. 

Region Midtjylland har udarbejdet efterregulering af aktiver og passiver i forbindelse 
med afslutning af regnskab 2006 for Ringkjøbing, Viborg og Århus amter. Region Syd-
danmark har udarbejdet efterregulering af delingsaftalen for Vejle Amt. 

Udgangspunktet for delingsaftalerne, der blev indgået i marts 2006, var de aktiver og 
passiver, der indgik i amternes balancer i regnskab 2004. 
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Som led i amternes ordinære opgavevaretagelse i 2005 og 2006 er der bl.a. sket: 

 Til og afgang af aktiver - eksempelvis i forbindelse med ny- eller til-
/ombygninger, salg af ejendom, udskiftning/nyanskaffelse af apparatur, udskift-
ning af vejmateriel etc. 

 Afskrivninger på aktiver. 

 Ændring af passiver - eksempelvis i form af hensættelser til tjenestemandspensi-
oner. 

 Forskydninger i finansielle aktiver og passiver. 

På den baggrund gennemføres derfor en efterregulering af delingsaftalerne på baggrund 
af regnskab 2006. Principperne herfor er centralt fastsatte og følger af ovennævnte be-
kendtgørelse. 

Efterreguleringen omfatter: 

Udarbejdelse af ny balance på baggrund af regnskab 2006. Der er uændret regnskabs-
praksis og uændrede principper for, hvilke aktiver og passiver, der skal indgå, og hvor-
dan disse skal værdiansættes. 

Genberegning af nettoformuen. Der er uændrede principper for beregning af nettofor-
muen. 

Fordeling af nettoformue på modtagende myndigheder. Nettoformuen fordeles på mod-
tagende myndigheder efter uændrede, centralt fastsatte fordelingsnøgler - d.v.s. 11 % 
til staten, 74 % til regionen og 15 % til kommunerne. Tre af amterne – Århus, Viborg og 
Vejle – deles på flere regioner. Region Midtjylland modtager fra disse amter en for-
holdsmæssig andel af nettoformuen opgjort efter befolkningsandele. Bekendtgørelsens 
bestemmelse om anvendelse af en fast fordelingsnøgle definerer det tekniske grundlag 
for beregning af nettoformuen og fordeling af aktiver og passiver. 

Fordeling af aktiver og passiver. Den i delingsaftalerne foretagne fordeling af aktiver og 
passiver er som udgangspunkt endelig. For allerede fordelte aktiver og passiver foreta-
ges genberegning af den samlede værdi heraf ud fra værdiansættelsen i regnskab 2006, 
idet der samtidig tages højde for afgang af aktiver og passiver. Aktiver og passiver, der 
er kommet til siden regnskab 2004, fordeles efter hidtil anvendte principper. 

Ny beregning af kompensationsbeløb med henblik på, at hver myndighed opnår sin fast-
satte andel af nettoformuen. 

De beløb, der skal erlægges mellem afgivende og modtagende myndigheder, erlægges 
pr. 1. juni 2007 i forbindelse med regnskabets afgivelse til revision med efterfølgende 
fornødne ændringer, der erlægges i forbindelse med regnskabets endelige godkendelse. 

Indenrigs- og sundhedsministeriet har udsendt bekendtgørelse af 25. april 2007 om æn-
dring af bekendtgørelse om fordeling af aktiver og passiver. 
  
Ændringen indebærer blandt andet, at der forud for afgivelsen af efterreguleringsover-
sigten til revision den 1. juni 2007 skal være en dialog med de modtagende myndighe-
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der. Efterreguleringsoversigt og regnskab sendes samtidigt til revisionen og de modta-
gende myndigheder. Når revisionen er afsluttet i august, skal der være en formaliseret 
dialog mellem de berørte myndigheder om de modtagende myndigheders bemærknin-
ger til efterreguleringsoversigten og revisionens bemærkninger. Denne dialog skal ske 
inden Regionsrådets endelige godkendelse af efterreguleringsoversigten og regnskabet 
den 14. november 2007. Efter modtagelsen af efterreguleringen er der følgende tidsplan 
for Regionsrådets endelige godkendelse: 

 22. juni: Frist for de modtagende myndigheders skriftlige bemærkninger vedrø-
rende efterreguleringen. Regionerne sender senest 1. juli bemærkningerne til re-
visionen.  

 20. august: Revisionens bemærkninger til efterreguleringen.  
 01. oktober: Frist for modtagende myndigheders bemærkninger.  
 1.-25. oktober: Drøftelse med modtagende myndigheder.  
 14. november: Regionsrådet godkender revisionens beretning vedrørende regn-

skab og efterregulering.  
 15. november: Revisionsberetning vedrørende regnskab og efterregulering og 

Regionsrådets godkendelse heraf sendes til tilsynsmyndigheden. 

Oversigt over aktiver og passiver som Region Midtjylland modtager: 

Mio. kr. Anlægs-
aktiver 

Andre 
aktiver 

Gæld vedr. 
Pensions- 
forpligtelse 

Passiv 
lang 
gæld 

Passiv 
kort 
gæld 

Passiv 
kasse- 
kredit 

Kompen-
sations- 
beløb  

Netto- 
formue 

Ringkjøbing +1.181 +253 -403 -344 -161 -283 +368 611 
Viborg +1.204 +26 -400 -163 -12 -400 +183 438 
Århus +6.047 +434 -1.498 -1.116 -100  -560 +342 3.549 
Vejle +377 +1 -69 -33 -22 0 0 254 
I alt +8.809 +714 -2.370 -1656 -295  -1.243 +893 4.852 
  
Anlægsaktiver udgør hovedsagelig værdier af bygninger pr. 31. december 2006. 

Andre aktiver er for Ringkjøbing amt inklusive et deponeret beløb på 134 mio. kr. Belø-
bet er frigivet.  

Lang gæld er inklusive gæld vedrørende finansielt leasede aktiver, i alt 467 mio. kr., som 
hovedsagelig vedrører sundhedsområdet. 

Kompensationsbeløbet betales af staten for at få delingen af nettoformuen jf. fordelings-
nøglen til at gå op. 
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Kan-institutioner. Oversigt over aktiver og passiver som Region Midtjylland 
modtager: 

Mio. kr. Anlægs-
aktiver 

Andre 
aktiver 

Gæld vedr. 
Pensions- 
forpligtelse 

Andre 
passiver 
kort og 
lang gæld 

Kompen-
sations- 
beløb  

Netto- 
formue 

Ringkjøbing* +95 0 -15 -80 0 0 
Viborg* +131 0 -33 -98 0 0 
Århus +356 +2 -35 -323 0 0 
Vejle +95 +6 -39 -62 0 0 
I alt +676 +8 -122 -563 0 0 

* Tallene for Ringkjøbing og Viborg amter er rettet siden behandlingen i Forretningsud-
valget, således at der nu kun er oplyst regionens andele af Kan-institutioner, hvorved 
tabellen er i overensstemmelse med bilaget.  

Ved opgørelse af nettoformuen er Kan-institutionerne neutraliseret med lige dele aktiver 
og passiver. 

Konsekvenserne for Region Midtjyllands likviditet medtages i vurderingen af økonomien. 

Bilag vedr. efterreguleringen med specifikation af fordelte aktiver og passiver beror på 
sagen. 
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1-22-48-07 

8. Godkendelse af anlægsregnskab for opførelsen af erstatningsbyggeri for 
Bostedet Søndermarken, etape 2 

Resumé 

Viborg Amts anlægsregnskab for opførelsen af Bostedet Søndermarken, etape 2 fore-
lægges til godkendelse, således at godkendelsen kan indberettes i henhold til bestem-
melserne om opførelse af almene boliger. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at Viborg Amts anlægsregnskab for opførelsen af Bostedet Søndermarken, etape 2, 
godkendes, og at godkendelsen indberettes i henhold til bestemmelserne om 
opførelse af almene boliger. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Henning Gjellerod og Viggo Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Med udgangen af 2006 blev amterne som led i kommunalreformen nedlagt, og amternes 
opgaver, aktiver og passiver samt personalet er overført til regionerne, til kommunerne 
og til staten.  
  
I henhold til regionslovens § 71 påhviler det Regionsrådet at udarbejde og godkende 
amternes regnskab for 2006.  
  
Regionsrådet for Region Midtjylland skal i henhold til lovgivningen således godkende an-
lægsregnskabet for opførelsen af Bostedet Søndermarken, etape 2, som er opført af Vi-
borg Amt i henhold til bestemmelserne om opførelse af støttet alment boligbyggeri (æl-
dreboliger). Når Regionsrådets godkendelse foreligger, indberettes denne af Viborg 
Kommune til staten. Herefter er indberetningen af projektet til staten afsluttet, og Viborg 
Kommune kan foretage den endelige lånefinansiering af ældrebolig-projektet. 
  
Erstatningsbyggeriet for Bostedet Søndermarken, etape 2, har omfattet 17 boliger med 
tilhørende servicearealer. Anlægsregnskabet for etape 1, som omfattede 24 boliger med 
tilhørende servicearealer, er tidligere godkendt af Viborg Amtsråd. Endvidere er opført 
en servicebygning med café, værksted, fælles administration og mødelokaler. Anlægs-
regnskabet for dette indgår i det samlede regnskab for Viborg Amt for 2006. Bostedet 
Søndermarken og servicebygningen er i forbindelse med kommunalreformen overdraget 
til Viborg Kommune. 
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Anlægsregnskab for opførelsen af Bostedet Søndermarken, etape 2 
Boligdelen (inkl. moms)  kr.   
Anlægsbevilling 15.460.000   
Regnskab 15.118.230   
Mindreudgift 341.770   
Servicearealer (ekskl. moms)  kr.   
Anlægsbevilling 947.000   
Regnskab 1.335.757   
Merudgift 388.757   
  
Løst inventar  kr.   
Anlægsbevilling 400.000   
Regnskab 386.279   
Mindreudgift 13.721   
  
Afvigelserne imellem anlægsbevillinger og regnskab skyldes primært en ændret arealfor-
deling for gangarealerne, end der var forudsat ved bevillingsansøgningen. En større an-
del af gangarealerne skulle således medregnes i servicearealerne i stedet for boligarea-
lerne. 
  
Kommunernes Revision har revideret regnskabet samt godkendt og påtegnet indberet-
ningen. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Det reviderede 
regnskab ligger på journalsagen. 
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1-01-78-06-V 

9. Studietur til Kaiser Permanente for det midlertidige udvalg vedr. primær 
sundhed 

Resumé 

Underudvalget vedr. primær sundhed ønsker at gennemføre en studietur til Kaiser Per-
manente i Denver, Colorado. Formålet med turen er at få indsigt i teorier, strategier og 
metoder hos Kaiser Permanente. Kaiser Permanente er en vigtig inspirationskilde i ar-
bejdet med mål- og handlingsplanen for en forbedret indsats på kronikerområdet. Kaiser 
Permanente har på flere sygdomsområder dokumenteret en hensigtsmæssig organise-
ring af forebyggelses -, behandlings – og rehabiliteringsindsatsen. Parallelt med Under-
udvalgets tur planlægges en tilsvarende tur for almen praksis, da en forbedret indsats 
for kronikere kræver betydelig medvirken fra almen praksis. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at studieturen for det midlertidige udvalg vedr. primær sundhed indstilles til god-
kendelse i Regionsrådet. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Henning Gjellerod og Viggo Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Det midlertidige udvalg vedr. primær sundhed ønsker at gennemføre en studietur til Kai-
ser Permanente i Denver, Colorado, med deltagelse af 12 personer i perioden 13. -19. 
august 2007. 
  
Parallelt med udvalgets studietur foretager Samarbejdsudvalget på almen læge området 
og Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis en tilsvarende studietur. 
Her deltager ligeledes 12 personer. 
  
Det midlertidige udvalg vedr. primær sundhed arbejder med at styrke sammenhængen i 
indsatsen i almen praksis, kommuner og hospitaler. Et af udvalgets opgaver er at igang-
sætte og følge arbejdet med at udarbejde en mål- og handlingsplan for kronikerområdet. 
Denne plan forventes forelagt for Regionsrådet i 3. kvartal 2007. Studieturen er et led i 
udarbejdelse af planen og det efterfølgende arbejde med at implementere planen, som 
vil strække sig over en årrække. 
  
Kaiser Permanente er et ”sundhedssystem” i USA, som omfatter 8 mio. forsikrede. Kai-
ser Permanente er en vigtig inspirationskilde i arbejdet med at forbedre indsatsen for 
kronisk syge patienter i Danmark. Kaiser Permanente har på flere sygdomsområder do-
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kumenteret, at organisationen har opnået en hensigtsmæssig organisering af forebyg-
gelses -, behandlings – og rehabiliteringsindsatsen. 
  
Formålet med studieturen er at få indsigt i teorier, strategier og metoder hos Kaiser 
Permanente. Kaiser Permanente arbejder aktivt med kronikermodellen, som også udgør 
et væsentligt grundlag for arbejdet med at forbedre indsatsen for borgere med kroniske 
sygdomme i Region Midtjylland. 
  
Budgettet for udvalgets tur fremgår neden for. 
  
Fly København – Denver: 
12 x 10.000 kr. (anslået)  120.000 kr. 
”Kursusafgift” til Kaiser Permante 
12 x 11.850 kr. 142.200 kr. 
Hotel (anslået) 72.000 kr. 
Diverse (aftensmad, taxa m.v.) 35.800 kr. 
I alt  370.000 kr. 
  
Dertil kommer diæter til politikerne i udvalget. 
  

./. Der arbejdes stadig med det faglige program i samarbejde med Kaiser Permanente. 
Programmet er skitseret i vedlagte notat. Her er endvidere vedlagt et program, som er 
gennemført for en gruppe af kommunale folk fra Danmark, og som er et centralt ud-
gangspunkt i programlægningen. 
  

./. Der vedlægges desuden et notat der belyser det faglige indhold af studieturen. 
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1-40-72-10-07 

10. Godkendelse af garantierklæringer i forbindelse med brug af lægemidlet 
Thalidomid  

Resumé 

I sjældne tilfælde er det nødvendigt at behandle patienter med Thalidomid fra firmaet 
Grünenthal i Tyskland. Firmaet kræver en garantierklæring, og før 1. januar 2007 var 
det typisk amtsborgmestrene, der underskrev erklæringerne på vegne af amtsrådet med 
efterfølgende godkendelse i dette. 
  
Regionsrådsformanden har i 2007 underskrevet garantierklæringer vedrørende udleve-
ring af lægemidlet Thalidomid til to patienter. Præparatet er gået ud af produktion, hvil-
ket betyder, at der sandsynligvis ikke vil komme flere forespørgsler om underskrivelse af 
garantierklæringer. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at det tages til efterretning, at regionsrådsformanden i 2007 har underskre-
vet garantierklæringer vedrørende anvendelse af lægemidlet Thalidomid til be-
handlingen af to patienter. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Henning Gjellerod og Viggo Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

I sjældne tilfælde bliver patienter på hudklinikker/dermatologiske afdelinger behandlet 
med et thalidomid-præparat fra firmaet Grünenthal i Tyskland. For at udlevere præpara-
tet kræver firmaet en garantierklæring, idet firmaet ikke påtager sig en garantiforpligtel-
se for behandlingen.  
  
Før 1. januar 2007 kunne det enkelte amt på baggrund af en finanslovsbemærkning give 
denne erklæring. Folketingets Finansudvalg havde godkendt, at Sundhedsministeriet 
udstedte en garanti som krævet under forudsætning af, at patientens bopæls-
amt erklærede sig indforstået med at holde staten skadesløs, hvis garantiforpligtelsen 
blev aktuel. En kontorchef fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet har telefonisk oplyst, at 
han vurderer, at Sundhedsministeriets ordning fra 1989 med statsgaranti over for pro-
ducenten under forudsætning af garanti fra patientens hjemamt også finder anvendelse i 
regionerne. Det vil sige, at der stilles garanti fra patientens hjemregion. 
  
Tidligere underskrev typisk amtsborgmesteren erklæringen og fik efterfølgende en god-
kendelse i økonomiudvalget og derpå i amtsrådet. Når amtets garantistillelse var sendt 
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til sygehuset, indhentede sygehuset konkret tilladelse til anvendelse fra Lægemiddelsty-
relsen, som først efter Sundhedsministeriets godkendelse kunne give tilladelse til brug af 
stoffet. 
  
Efter § 22 i regionsloven, som svarer til § 41 i lov om kommunernes styrelse, skal be-
slutning om påtagelse af garantiforpligtelser træffes af Regionsrådet, med mindre inden-
rigs- og sundhedsministeren fastsætter andet. Efter § 31 i lov om kommunernes styrelse 
- som også finder anvendelse for regionsrådets formand og næstformand - kan forman-
den på kommunalbestyrelsens vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke 
giver anledning til tvivl. 
  
Antallet af sager er beskedent. Eksempelvis var der i Viborg Amt i perioden 1990-2003 
kun 6 ansøgninger, og garantiforpligtelsen er endnu ikke krævet realiseret. 
  
Det er i øvrigt fra Dermatologisk Afdeling på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus 
meddelt, at batchet (produktionsenheden) på det pågældende lægemiddel fra Grü-
nenthal udløber i 2007. Dette betyder, at lægemidlet ikke længere vil være tilgængeligt, 
da det ikke længere produceres. Der vil derfor formentlig ikke komme flere anmodninger 
om påtagelse af garantiforpligtelsen.  
  
Hvis det mod forventning måtte blive aktuelt igen at stille garanti, vil beslutningen om 
påtagelse af garanti skulle træffes af Regionsrådet, jf. ovennævnte lovbestemmelser. 
  
Håndteringen af to konkrete sager i 2007 
Den ledende overlæge på Dermatologisk afdeling S på Århus Universitetshospital, Århus 
Sygehus har ved henvendelse af henholdsvis 11. december 2006 og 26. januar 
2007 anmodet om, at Region Midtjylland påtager sig det økonomiske ansvar for eventu-
elle følger opstået ved anvendelse af lægemidlet Thalidomid til to navngivne patienter, 
og ved garantierklæringer bekræfter dette. 
  
De to patienter lider af sygdommen Prurigo Nodularis Hyde, som er en sygdom, hvor der 
kommer stærkt kløende små knuder i huden. Mod det bruger man i nogle tilfæl-
de Thalidomid, der har vist sig at kunne hjælpe mod forskellige svære hudsygdomme. 
Århus Universitetshospital anbefaler Thalidomid fra firmaet Grünenthal til behandlingen. 
De to patienter er bekendt med bivirkningerne og har henholdsvis den 11. december 
2006 og den 26. januar 2007 underskrevet erklæringer om at være indforstået med be-
handlingen med lægemidlet Thalidomid.  
  
Som følge af sagernes uopsættelige karakter - så behandlingen af de to patienter kunne 
iværksættes - har regionsrådsformanden i medfør af de tidligere amters procedure un-
derskrevet de nødvendige garantierklæringer i forbindelse med anvendelsen 
af lægemidlet Thalidomid til de to patienters behandling. Afgørelsen forelægges hermed 
Regionsrådet til efterretning. 
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1-30-72-157-07 

11. Indførelse af mammografiscreening i Region Midtjylland 

Resumé 

I følge regeringens aftale med Amtsrådsforeningen om amternes økonomi for 2006 skal 
mammografiscreening indføres som tilbud senest med udgangen af 2007 - og således 
også i Region Midtjylland. Screeningsenhederne foreslås etableret i Randers, Holstebro, 
Horsens, Århus og Viborg. 
  
Indførelse af mammografiscreening betyder, at der opdages flere tilfælde af brystkræft 
end ellers, hvorfor det må forventes affødt en del meraktivitet især inden for det patolo-
giske, onkologiske, radiologiske og kirurgiske speciale, som i forvejen i større eller min-
dre grad er belastede af rekrutteringsproblemer. Derfor foreslås screeningsprogrammet 
implementeret over en 4-årig periode. Udgifterne til indførelse af mammografiscreening 
vedrører således ikke alene etablering af screeningsenheder og deres drift, men i høj 
grad også den affødte meraktivitet, som indførelse af screeningsprogrammet genererer. 

Forretningsudvalget indstiller, 

Formanden vil på mødet fremsætte forslag til finansiering af anlægsudgiften på ialt 18,1 
mio. kr. til etablering af screeningsenheder mv.  
  
at mammografiscreening indføres som tilbud i Region Midtjylland inden udgangen 

af 2007, 
  
at mammografiscreening ved fuld implementering tilbydes hvert andet år til kvin-

der mellem 50 og 69 år, 
  
at administrationen inden årets udgang skal forelægge et forslag til den hurtigst 

mulige indkøring af screeningsprogrammet ved brug af indenlandsk og uden-
landsk behandlingskapacitet og efterbehandlingskapacitet, 

  
at der etableres i alt 5 stationære screeningsenheder i henholdsvis Randers, Hol-

stebro, Horsens, Århus og Viborg samt et bookingsekretariat på Regionshospita-
let Randers, 

  
at der gives en anlægsbevilling på i alt 18,1 mio. kr. (2007 pris- og lønniveau) til 

etablering af de 5 screeningsenheder, etablering af bookingsekretariat 
og analyseenhed samt it-anskaffelser (jf. tabel 1), 

  
at der afsættes et rådighedsbeløb svarende til tabel 1, 
  
at der gives en anlægsbevilling på ialt 26,3 mio. kr. (2007 pris- og lønniveau) til 
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medico-tekniske anskaffelser (jf. tabel 2), 
  
at der afsættes et rådighedsbeløb svarende til tabel 2, 
  
at medico-tekniske anskaffelser (jf. tabel 2) finansieres af den endnu udisponerede 

ramme til medico-tekniske anskaffelser i 2007, 
  
at udgiften på 8,0 mio. kr. i 2007 til drift af screeningsenheder, drift af booking og 

central brystkræftscreeningsenhed, drift af udstyr og it-systemer, afvikling af 
afledt meraktivitet, kvalitetsopfølgning indgår i økonomirapporten for 2007 (jf. 
tabel 3 og 4), 

  
at de øvrige driftsudgifter indgår i budgetlægningen for 2008 og frem (jf. tabel 3 

og 4), 
  
at Indenrigs- og Sundhedsministeriet søges om dispensation for lånerammen sva-

rende til deponeringskravet i forbindelse med leje af lokaler, 
  
at der i overensstemmelse med opgaveglidningsprojektet uddannes 20 mammo-

grafiassistenter delvist finansieret via puljen fra Indenrigs- og Sundhedsministe-
riet, 

  
at opgaveglidningsprojektet følges tæt med henblik på dokumentation af kvalitet 

og erfaringsopsamling, og 
  
at der tages initiativ til en kommunikations- og opfølgningsindsats både i forhold til 

de deltagende kvinder, som de praktiserende læger. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget, idet administrationen blev bedt om at finde en anden place-
ring til screeningsenheden i Viborg end angivet i bilaget, og idet rådighedsbeløbet finan-
sieres fra den på investeringsoversigten afsatte rammebevilling tilhørende rådighedsbe-
løb til bygningsvedligeholdelse på sundhedsområdet. 
  
Henning Gjellerod og Viggo Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Det fremgår af Sundhedsloven, at alle kvinder mellem 50 og 69 år skal tilbydes mam-
mografiscreening hvert andet år, og i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2006 
blev det præciseret, at indførelse af mammografiscreening skal ske senest med udgan-
gen af 2007.  
  
Implementering af mammografiscreening i Region Midtjylland er et af de planelementer, 
som indgår i Interimsundhedsplanen. På mødet i Forberedelsesudvalget den 23. august 
2006 blev det således besluttet at etablere en projektorganisation med henblik på im-



 

 

Regionsrådet 20. juni 2007 
 

395 

plementering af screeningsprogrammet. Der er derudover nedsat en administrativ styre-
gruppe til at forberede den overordnede implementering, en it-gruppe med henblik på 
udredning af it-relaterede spørgsmål, en indkøbsgruppe til at forestå indkøbs- og ud-
budsprocessen og en faglig følgegruppe, som yder rådgivning i forhold til de faglige løs-
ninger. 
  

./. Den centrale brystkræftscreeningsenhed, Region Midtjylland, som forestår den praktiske 
implementering, har udarbejdet vedlagte Baggrundsnotat à 7. juni, som detaljeret be-
skriver de forskellige forhold omkring indførelse af mammografiscreening, samt ikke 
mindst de økonomiske konsekvenser, som følger af indførelsen af screeningstilbuddet.  
  
Tilbuddet om mammografiscreening 
I Region Midtjylland er der bosat ca. 150.000 kvinder mellem 50 og 69 år. Det er denne 
gruppe af kvinder, som mammografiscreeningen retter sig imod. Erfaringer fra scree-
ningsprogrammet på Fyn viser, at cirka 90 % af kvinderne forventes at tage imod til-
buddet om at lade sig mammografiscreene. En høj deltagelsesprocent forudsætter imid-
lertid, at der iværksættes en væsentlig kommunikationsindsats - både i forhold til den 
direkte kommunikation til patienten og den indirekte, som går via de praktiserende læ-
ger. Der udarbejdes således skriftligt materiale til udsendelse sammen med indkaldel-
sen, ligesom der opbygges en relateret hjemmeside og iværksættes en informationsind-
sats i forhold til de praktiserende læger. 
  
Selve mammografiscreeningen sker ved, at der optages to billeder pr. bryst og kvinden 
stilles nogle faste spørgsmål. Screeningen varer kun få minutter, men dertil kommer 
omklædning mv. Billederne granskes af to speciallæger i radiologi (dobbeltgranskning). 
For ca. 95-98 % af kvinderne vil der ikke blive fundet noget mistænkeligt i forbindelse 
med granskningen, og kvinderne får direkte besked om de negative fund med kopi til 
deres praktiserende læge.  
  
For de 2-5 % af de screenede kvinder, hvor der findes noget mistænkeligt i forbindelse 
med billedgranskningen, foretages supplerende undersøgelser (klinisk undersøgelse, 
supplerende mammografi, ultralydsundersøgelse og eventuelt biopsi). På denne bag-
grund planlægges den videre indsats - herunder behovet for kirurgisk indgreb og efter-
følgende strålebehandling. 
  
Organisering af screeningsindsatsen 
Det foreslås, at selve mammografiscreeningen foregår på fem forskellige screeningsen-
heder i Region Midtjylland placeret i Holstebro, Viborg, Horsens, Randers og Århus. Pla-
ceringen er begrundet i dels hensynet til den geografiske spredning af screeningsenhe-
derne, således at der opnås kortest mulig køreafstand for flest mulige kvinder, dels hen-
synet til at etablere et tværfagligt samarbejde med de mammaradiologiske centre, hvor-
under screeningsenhederne er ledelsesmæssigt placeret.  
  
"Optageområdet" for de enkelte screeningsenheder er defineret på baggrund af en vur-
dering af den geografiske og antalsmæssige fordeling af kvinderne i Region Midtjylland. 
Det skal imidlertid bemærkes, at der ønskes etableret en selvbetjeningsløsning via inter-
netportalen sundhed.dk, således at kvinderne selv har mulighed for at booke eller om-
booke deres tider. Der bør således også være mulighed for, at screeningen kan foregå 
på en anden screeningsenhed, end den, som er nærmest beliggende bopælen. For ek-
sempel hvis den enkelte kvinde ønsker at lade sig screene på vej hjem fra arbejde etc. 
Udgangspunktet er imidlertid følgende fordeling: 
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I Holstebro screenes kvinder bosat i Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkjøbing-Skjern og 
Struer kommuner. 
I Viborg screenes kvinder bosat i Viborg, Skive, Ikast-Brande og en andel af Silkeborg 
Kommune. 
I Randers screenes kvinder bosat i Randers, Syddjurs, Norddjurs, Favrskov og en andel 
af Silkeborg Kommune 
I Århus screenes kvinder bosat i Århus Kommune. 
I Horsens screenes kvinder bosat i Odder, Skanderborg, Samsø, Horsens og Hedensted 
kommuner. 
  
På screeningsenheden foretages selve billedoptagelsen. Den resterende aktivitet, som 
relaterer sig til mammografiscreeningen, finder sted på hospitalerne. Hver screeningsen-
hed forventes at udføre 13.500 screeninger pr. år. De 5 stationære screeningsenheder 
bemandes dagligt med tre mammografiassistenter med tilknytning af en supervisor, der 
er radiograf eller røntgensygeplejerske, og som har erfaring på området.  
  
Indkaldelsen af kvinderne foreslås at ske fra en central booking-funktion, hvis væsentlig-
ste opgave er ombookninger og genindkaldelser ved udeblivelse. Det er såle-
des hensigten, at der opbygges et it-system, som automatisk udskriver indkaldelsesbre-
ve og booker tid samt genererer svarbreve med kopi til praktiserende læge. 
  
Afledte effekter - meraktivitet 
Indførelsen af et screeningsprogram betyder, at diagnosen brystkræft vil blive stillet, 
selvom kvinden endnu ikke har mærket symptomer. Det betyder, at der er behov for 
undersøgelse, udredning og behandling af patienter, som under normale omstændighe-
der ikke ville få konstateret brystkræft på dette tidspunkt. Der vil derfor være en ret 
betragtelig meraktivitet i implementeringsperioden indtil et steady-state niveau nås, 
hvor antallet af nye fundne kræfttilfælde er stabilt.  
  
Danske og udenlandske erfaringer viser, at i forbindelse med en 1. screeningsrunde vil 
der være ca. 95 % af de screenede kvinder, som umiddelbart kan frikendes for kræftrisi-
koen.  
  
Den afledte meraktivitet vedrører de 5 % af kvinderne, som får at vide, at kræft ikke 
kan udelukkes. Meraktiviteten har betydning for henholdsvis patologien, fordi der skal 
laves flere prøver, for kirurgien, fordi der skal foretages flere kirurgiske indgreb, for on-
kologien, fordi kvinderne efter det kirurgiske indgreb ofte skal have strålebehandling og 
kemoterapi, samt ikke mindst for radiologien, fordi der skal granskes screeningsbilleder 
og foretages udredning ved mistanke om brystkræft. 
  
De nævnte specialer er i forvejen i større eller mindre grad belastet af en vanskelig per-
sonalesituation med omfattende rekrutteringsproblemer især inden for onkologi, patolo-
gi, men også radiologi. Desuden er der i øjeblikket ventetid på strålebehandling - og 
ventetiden er et tegn på de kapacitetsproblemer, som relaterer sig til den nuværende 
aktivitet - som altså må forventes at blive væsentlig højere med indførelse af scree-
ningsprogrammet. 
  
En implementeringsfase på fire år frem for to år betyder meget for den afledte aktivitet, 
som er beskrevet nærmere i vedlagte notat. Med en indføring over fire år vil meraktivite-
ten være jævnt fordelt over årene, hvorimod implementering over to år betyder, at der 
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er en stor meraktivitet især i de første år. For eksempel vil en to års implementeringspe-
riode betyde, at der skal udføres 3000 ekstra patologiske prøver det første år af imple-
menteringsperioden, mens der kun vil skulle udføres cirka halvdelen - altså 1600 - det 
første år ved en fire års implementering. 
  
Dette skal ses i forhold til den belastning af hospitalsvæsenets samlede kapacitet, som 
indførelse af mammografiscreeningsindsatsen udgør. Det er administrationens vurdering, 
at der i forbindelse med indføring af tilbud om mammografiscreening, skal være mulig-
hed for at tilbyde patienterne hurtig udredning og behandling. Samtidig skal screenings-
programmet balanceres med hospitalsvæsenets forpligtelse og evne til at udrede og be-
handle de øvrige patienter, hvis sygdom ikke er blevet diagnosticeret igennem en scree-
ningsindsats, og hvor sygdommen kan være mere fremskreden. 
  
Samlet set er dette baggrunden for, at administrationen foreslår en implementering af 
mammografiscreeningsprogrammet over fire år, hvilket medfører, at kvinder i alders-
gruppen 50-59 år tilbydes 1. screening i 2008 og 2009, mens kvinder i aldersgruppen fra 
60-69 år tilbydes første screening i 2010 og 2011. 
  
Opgaveglidningsprojektet 
I et udredningsarbejde fra 2005 i et samarbejde mellem de tidligere Nordjyllands, Vi-
borg, Ringkjøbing og Århus amter identificeredes mulighederne for opgaveglidning som 
følge af den mangelfulde personalesituation i forbindelse med indførelse af mammografi-
screening. 
  
Opgaveglidningen vedrører social- og sundhedsassistenter, som skal uddannes til at va-
retage billedoptagelsen i forbindelse med mammografiscreeningen - såkaldte mammo-
grafiassistenter. 
  
Der er sammensat og formuleret et kursusforløb, og rekrutteringen forventes påbegyndt 
før sommerferien 2007, således at ansættelse med henblik på oplæring kan finde sted 
fra september 2007. 
  
Der er bevilget statslig støtte til afvikling af projektet, som naturligvis også underlægges 
løbende kvalitetssikring med henblik på at fastholde den faglige standard. 
  
Det er desuden vurderingen, at der skal tilbydes de personalegrupper, radiologer, syge-
plejersker mv., som deltager i mammografiscreening og billedgranskning mv., mulighed 
for efteruddannelse. 
 
  
Drifts og anlægsudgifter 
Indførelsen af mammografiscreening i Region Midtjylland genererer en række udgifter til 
såvel drift og anlæg. 
  
I forhold til selve billedoptagelsen foreslås indkøbt mammografer til hver af de 5 matrik-
ler, hvor der skal udføres screening, samt udføres meraktivitet. Der er tale om udgifter i 
en størrelsesorden, der nødvendiggør et EU-udbud. Det er på den baggrund naturligvis 
på nuværende tidspunkt usikkert, hvad den præcise udgift til apparaturindkøb vil være. 
Der er derfor foretaget et bedste bud på den samlede udgift. I forhold til indstillingen i 
dagsordenen til Forretningsudvalgets møde d. 12/6 er der vedrørende den medico-
tekniske anlægsudgift foretaget en mindre tilføjelse, som udelukkende er af teknisk ka-
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rakter, men som præciserer de bevillingsmæssige forhold i forbindelse med finansierin-
gen af medico-teknisk udstyr, som også tidligere var beskrevet. 
  
Derudover nødvendiggøres indkøb af diverse it-udstyr, og indretning og renovering 
af lokaler i de fem byer, hvor mammografiscreeningen skal foregå. 
  
Der skal desuden afholdes udgifter til drift af de enkelte screeningsenheder, bookingen-
heden mv. Dertil kommer udgiften til anlæg og drift af den afledte meraktivitet, der som 
udgangspunkt afregnes inden for takstmodellen - dvs. til 55 % af DRG-taksten, og udgif-
ten til drift af medico-teknisk udstyr og it-udstyr. 
  
Endelig skal det bemærkes, at eftersom der afholdes udgifter til leje af lokaler, skal In-
denrigs- og Sundhedsministeriet søges om dispensation for lånerammen svarende til 
deponeringskravet i forbindelse med leje af lokaler. Dette skyldes, at ifølge bekendtgø-
relse om regionernes låntagning og meddelelse af garantier mv., sidestilles lejeaftaler 
med en regional anlægsopgave og henregnes derfor til regionens låntagning. En region 
kan kun optage lån efter meddelt dispensation fra indenrigs- og sundhedsministeren. 
  
Et specificeret drifts- og anlægsregnskab er vedlagt som en del af baggrundsnotatet. I 
nedenstående redegøres for de overordnede drifts- og anlægsudgifter henholdsvis på 
hospitalsniveau og de centralt placerede udgifter. 
  
Tabel 1. Anlægsudgifter i forbindelse med etablering af screeningsenheder og 
afvikling af afledt meraktivitet  
Udgift i mio kr. Bevilling Rådighedsbeløb  

i 2007 
Regionshospitalet Ran-
ders 
Etablering af lokaler       

  
2,905 

  
2,905 

Regionshospitalet Viborg 
Etablering af lokaler 

  
3,170 

  
3,170 

Regionshospitalet Hol-
stebro  
Etablering af lokaler 
Etablering af digital kli-
nisk  
mammografi mv. 

  
1,900 
2,500 

  
1,900 
2,500 

Regionshospitalet Århus 
Etablering af lokaler 
Etablering af klinisk 
mammografi 

  
1,510 
1,117 

  
1,510 
1,117 

Regionshospitalet 
Horsens 
Etablering af lokaler 

  
2,358 

  
2,358 

Centralt afholdte: 
Indretning af booking-
sekr. og central bryst-
kræft-screeningsenhed  
It-anskaffelser mv.  

  
  
  

1,875 
0,800 

  
  
  

1,875 
0,800 

SUM 18,135 18,135 
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Tabel 2. Udgifter i forbindelse med indkøb af medico-teknisk udstyr til scree-
ningsaktivitet og afvikling af afledt meraktivitet  
Udgift i mio kr. Bevilling Rådighedsbeløb i 

07 
Indkøb af medicotek-
nisk udstyr (mammo-
grafer) 

24,000 24,000 

Udstyr som følge af 
meraktivitet 

2,332 2,332 

  
Tabel 3. Udgifter til drift af screeningsenhederne  
Udgift i mio kr. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Regionshospitalet Ran-
ders 
Drift af screeningsenhed 
    

0,643 1,890 1,763 1,763 1,763 1,763 

Regionshospitalet Viborg 
Drift af screeningsenhed 
    

0,625 1,853 1,726 1,726 1,726 1,726 

Regionshospitalet Hol-
stebro 
Drift af screeningsenhed 
    

0,627 1,857 1,730 1,730 1,730 1,730 

Regionshospitalet Århus 
Drift af screeningsenhed 
    

0,691 1,985 1,858 1,858 1,858 1,858 

Regionshospitalet 
Horsens 
Drift af screeningsenhed 
    

0,678 1,968 1,830 1,830 1,830 1,830 

  
Tabel 4. Centralt afholdte driftsudgifter  
Udgift i mio. kr. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Drift af booking og central 
brystkræftscreeningsenhed  

1,761 3,263 3,273 3,932 3,932 3,880 
Drift af medico-teknik  1,480 1,480 1,480 1,480 1,400 
Drift af it-udstyr 1,350 1,240 0,940 0,940 0,940 0,940 
Drift – meraktivitet  55,033 55,004 52,869 53,282 32,171 
Drift  - Rekruttering, ud-
dannelse, efteruddannelse, 
kvalitet og opfølgning 

1,593 0,734 0,484 0,484 0,484 0,484 

Drift - billedgranskning  1,785 0,945 1,365 1,365 1,365 
SUM drift (tabel 3 og 4) 7,968 73,088 71,033 69,977 70,391 49,147 
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1-15-0-72-119-07 

12. Ændret struktur og opgavefordeling mellem Regionshospitalerne Lemvig, Tarm 
og Ringkjøbing inden for Hospitalsenhed Vest 

Resumé 

På grund af de store bemandingsproblemer og ønsket om at opnå en samlet højere pro-
duktivitet inden for Hospitalsenhed Vest foreslås en intern omstrukturering og fordeling 
af opgaver mellem de tre mindre regionshospitaler Lemvig, Tarm og Ringkjøbing. Der er 
alene tale om interne omstruktureringer, der omfatter mindre medicinsk og kirurgisk 
kapacitet, og som alene vedrører optageområdet inden for Hospitalsenhed Vest.   

Forretningsudvalget indstiller, 

at Hospitalsenhed Vest med virkning fra den 1. august 2007 implementerer den 
foreslåede omstrukturering mellem de tre mindre regionshospitaler: Lemvig, 
Tarm og Ringkjøbing, 

  
at der afsættes 1 mio. kr. til forhøjelse af apparaturpuljen for Hospitalsenhed Vest 

med henblik på mindre anskaffelser i form af udstyr mv.- herunder CT-scanner -
finansieret af den udisponerede ramme til apparaturanskaffelser, 

  
at den opnåede driftsbesparelse i forbindelse med omstruktureringen af de tre 

mindre regionshospitaler, indgår i hospitalsledelsens omstillingspulje blandt an-
det til finansiering af ny planlagt meraktivitet, og 

  
at ansøgning om midler til ombygning af Regionshospitalet Lemvig til neurorehabi-

literingscenter samt ansøgning om etablering af patienthoteller ved Regionsho-
spitalet Herning og/eller Holstebro indgår i den videre hospitalsplanlægningspro-
ces vedrørende fordeling af specialer og kapacitet.  

 
Birgit Jonassen tog forbehold. 
  
Olav Nørgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Dansk Folkeparti stemte imod. 
  
Henning Gjellerod, Viggo Nielsen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens be-
handling. 
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Sagsfremstilling 

På mødet i Underudvalget vedrørende service, kvalitet, plan og struktur den 29. maj 
2007 blev en ændret struktur og opgavefordeling mellem de tre små regionshospitaler 
inden for Hospitalsenhed Vest drøftet. Der var på mødet enighed om at anbefale igang-
sætning af omstrukturering mellem de tre små regionshospitaler inden for Hospitalsen-
hed Vest. 
  

./. Forslaget omfatter udelukkende interne omstruktureringer mellem Regionshospitalerne 
Tarm, Lemvig og Ringkjøbing. Forslaget er detaljeret beskrevet i vedlagte baggrundsno-
tat fra Hospitalsenhed Vest og består i overordnede træk af følgende: 

 at Regionshospitalet Lemvigs medicinske senge lukkes, og rehabiliteringsfunktio-
nen udvides med senge fra henholdsvis Regionshospitalet Tarm, medicinsk afde-
ling, Regionshospitalet Lemvig samt neurologisk og medicinsk afdeling, Regions-
hospitalet Herning.  

 at de medicinske senge på Regionshospitalet Tarm lukkes, og at funktionen som 
sundhedscenter udbygges.  

 at den medicinske sengekapacitet på Regionshospitalet Ringkjøbing udvides til at 
omfatte sengene fra Regionshospitalet Tarm og Regionshospitalet Ringkjøbing, og 
at der opbygges et dagkirurgisk center, som erstatter de nuværende stationære 
kirurgiske senge, der flyttes til Holstebro og Herning. 

Det er væsentligt at gøre opmærksom på, at forslaget ikke omfatter udbygning af en 
neurorehabiliteringsfunktion ved Regionshospitalet Lemvig. En eventuel udbygning af 
neurorehabiliteringsfunktionen vil indgå i efterårets planlægningsproces med placering af 
specialer. 
  
Begrundelsen for forslaget er primært hensynet til den fortsatte drift af de tre mindre 
regionshospitaler inden for Hospitalsenhed Vest. Personalesituationen på Regionshospi-
talet Tarm er således særdeles kritisk. Dette skyldes først og fremmest stor afgang af 
personale på sygeplejesiden. Situationen søges i øjeblikket løst igennem forskellige initi-
ativer – herunder vikardækning, tilbud om ekstraarbejde mv., men situationen er kritisk, 
og en nedlukning bør ske hurtigst muligt, f.eks. pr. 1. august 2007. Forretningsudvalget 
blev på mødet den 15. maj 2007 orienteret om situationen. 
  
Dernæst omfatter hensynet til driften også produktiviteten, som forventes forbedret, 
hvis der foretages en omrokering af opgaver, således at der sker en samling af den me-
dicinske og den stationære kirurgiske kapacitet inden for Hospitalsenhed Vest. 
  
Økonomiske konsekvenser 
Hospitalsenhed Vest har udredt økonomien i forbindelse med omstruktureringerne mel-
lem de tre små regionshospitaler. 
  
Driftsmæssigt forventes forslaget, ved en forudsætning om ændret produktivitet, at ge-
nerere en besparelse på ¾ mio. kr. i 2007 stigende til 2 mio. kr. i 2008 og frem. De fri-
gjorte midler på driftssiden ønsker Hospitalsenhed Vest at benytte i forbindelse med 
igangsætning af ny planlagt meraktivitet. 
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Anlægsmæssigt medfører forslaget om omstrukturering følgende for de enkelte hospita-
ler: 
  
- Regionshospitalet Ringkøbing 
Der sammenlægges sengestuer til brug for den elektive dagkirurgi. 
  
Der er behov for at anskaffe en CT-scanner til Regionshospitalet Ringkøbing i forbindelse 
med udvidelse af den elektive kirurgi. Anskaffelse af en CT-scanner er væsentlig i forhold 
til at sikre et ensartet tilbud for borgerne, uanset hvor det kirurgiske indgreb foretages. 
Tidligere er patienter med behov for CT-scanning blevet transporteret til Herning eller 
Holstebro, hvorfor der også kan registreres et væsentlig lavere antal CT-scanninger hos 
patienter indlagt i Ringkøbing i forhold til patienter indlagt i Herning og Holstebro.  
  
Derudover indkøbes mindre udstyr i form af arthoroskopi-søjle mv. til varetagelse af 
dagkirurgien i Ringkøbing.  
  
- Regionshospitalet Lemvig 
Indenfor rammerne af det nuværende medicinske sengeafsnit etableres et sengeafsnit 
med 14 senge til de patienter, der flyttes fra andre matrikler i Hospitalsenheden Vest 
med henblik på rehabilitering. 
  
Ud af det ovenfor beskrevne samlede anlægsmæssige finansieringsbehov ansøger Hospi-
talsenhed Vest om en engangsbevilling på 1 mio. kr. igennem forhøjelse af apparaturpul-
jen med henblik på anskaffelse af nødvendigt udstyr - herunder bl.a. CT-scanner. 
  
Som det fremgår af ovenstående, vil det således have minimale økonomiske konsekven-
ser at løse personalesituationen igennem omstrukturering af opgaver mellem de tre 
mindre regionshospitaler. Da der samtidig er tale om en overflytning af begrænset medi-
cinsk og kirurgisk kapacitet internt mellem hospitalerne - også på neurorehabilitering-
sområdet - uden større udbygninger eller renoveringer, vurderer administrationen, at 
omstruktureringerne bør foretages, selv om det generelt set er vurderingen, at det er 
problematisk at foretage selvstændige omstruktureringstiltag umiddelbart forud for den 
hospitalsplanlægningsproces, som vil finde sted i løbet af efteråret. Den foreliggende 
beskrivelse af omstruktureringerne inden for Hospitalsenhed Vest betinger således ikke 
placering af funktioner andre steder i regionen. 
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1-17-0-1-06-V 

13. Forslag til praksiskonsulentordning på kiropraktorområdet i Region Midtjylland 

Resumé 

I de fire tidligere amter, der i dag udgør Region Midtjylland, har der været forskellige 
praksis for praksiskonsulenter på kiropraktorområdet. Med henblik på fortsat kvalitets-
udvikling på kiropraktorområdet og etablering af et samarbejde med andre dele af sund-
hedsvæsenet i Region Midtjylland bør der etableres en regional praksiskonsulentordning. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at Regionsrådet godkender, at der etableres en praksiskonsulentordning på kiro-
praktorområdet i Region Midtjylland indenfor en økonomisk ramme på 0,4 mio. 
kr. årligt, som afholdes indenfor Primær Sundheds budgetmæssige ramme. 

  
Olav Nørgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Henning Gjellerod, Viggo Nielsen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens be-
handling. 

Sagsfremstilling 

Med henblik på fortsat kvalitetssikring på kiropraktorområdet og etablering af et samar-
bejde med andre dele af sundhedsvæsenet i Region Midtjylland foreslås etableret en re-
gional praksiskonsulentordning indenfor en økonomisk ramme på 0,4 mio. kr. årligt, som 
afholdes indenfor Primær Sundheds budgetmæssige ramme.  
  
Praktiserende kiropraktorer udgør et forholdsvis begrænset område i praksissektoren 
med et begrænset antal klinikker (45) sammenlignet med andre ydergrupper. For at 
sikre bedst mulig anvendelse af ressourcer i den samlede sundhedssektor er det vigtigt 
at få skabt sammenhænge og koordination på tværs af sektorerne på de kerneområder, 
der kendetegner kiropraktik samt at sikre kvalitetsarbejdet. 
  
På kiropraktorområdet vil kerneområderne for en praksiskonsulentordning være: 

 at bidrage med faglig viden på kiropraktorområdet til støtte for Regionsråd og 
administrationen  

 udarbejdelse og formidling af kliniske retningslinjer på kiropraktorområdet og ko-
ordinering med relevante dele af det øvrige regionale sundhedsvæsen  
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 samarbejde med andre faggrupper i praksissektoren (primært praktiserende læ-
ger og praktiserende fysioterapeuter) samt relevante specialer/afdelinger i det 
regionale sygehusvæsen  

 initiativtager til systematisk kvalitetsudvikling af kiropraktikpraksis gennem kur-
ser og forsøgsordninger m.m.  

 udvikling af aftaler med henblik på udveksling af digital billeddiagnostik med ho-
spitalsvæsenet  

 implementering af elektroniske klinikrutiner 

Samarbejdsudvalget på kiropraktorområdet behandlede på mødet den 7. maj 2007 sa-
gen vedrørende etablering af praksiskonsulentordning på kiropraktorområdet i Region 
Midtjylland. Samarbejdsudvalget besluttede at anbefale praksiskonsulentordningen etab-
leret efter en model med tilpasset kapacitet til betjening af de 3 praksisenheder i Primær 
Sundhed, dvs. i Århus, Holstebro og Horsens. For delvis at imødekomme behovet for en 
ligelig betjening i regionen foreslås det, at der opslås i alt 3 konsulentstillinger med et 
årligt timetal på hver 140 timer. 
  
Det aftales herudover, at praksiskonsulenten i Århus igangsætter konkrete kvalitetspro-
jekter indenfor en årlig timeramme på 110 timer. Der er enighed om at igangsætte et 
projekt med udvikling af samarbejdet om digital billeddiagnostik mellem en eller flere 
sygehusafdelinger og kiropraktorpraksis, som optimerer anvendelsen af lagrede billeder. 
Et andet projekt vil være at igangsætte et projekt med udarbejdelse af faglige standar-
der og eventuel opbygning af en klinisk database på udvalgte behandlinger udført i kiro-
praktorpraksis. Samarbejdsudvalget foretager en prioritering af projekternes igangsæt-
ning. 
  
Praksisenheden Holstebro  Praksisenheden Århus  Praksisenheden Horsens  

1 konsulent - 140 timer 
årligt  

1 konsulent - 250 timer 
årligt  

1 konsulent - 140 timer 
årligt  

  
Den årlige udgift udgør 405.000 kr., som afholdes indenfor Primær Sundheds budget-
mæssige ramme. 
  
Forslaget indebærer en mindre oprustning af praksiskonsulentfunktionen i forhold til det 
hidtidige forbrug svarende til 183.500 kr. årligt. Det vurderes, at en sådan oprustning vil 
give mulighed for et væsentligt kvalitetsløft for kiropraktorfunktionen i Region Midtjyl-
land, samtidig med at der gives mulighed for en væsentlig forbedret koordination i for-
hold til øvrige dele af sundhedssektoren. 
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1-30-15-06-V 

14. Hospice og EPJ 

Resumé 

Forretningsudvalget anmodede på møde den 24. april 2007 administrationen om en re-
degørelse vedrørende HospiceLimfjords mulighed for opkobling på EPJ. Administrationen 
har ved møde med regionens hospicer og palliative team fået beskrevet hospicernes øn-
sker og vil på den baggrund afdække de tekniske og økonomiske muligheder for delvist 
at imødekomme hospicernes ønsker inden for de gældende lovgivningsmæssige rammer. 
Da der er tale om en landsdækkende problemstilling, vil regionens hospicer samtidig 
søge at rejse denne på nationalt plan. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at redegørelsen tages til efterretning. 
  
Olav Nørgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Henning Gjellerod, Viggo Nielsen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens be-
handling. 

Sagsfremstilling 

Forretningsudvalget anmodede på møde den 24. april 2007 administrationen om en re-
degørelse vedrørende HospiceLimfjords mulighed for opkobling på Den Elektroniske Pati-
entjournal (EPJ). 
  
Administrationen mødtes den 24. maj 2007 med de fire hospicer i regionen (Hospice 
Søholm, Anker Fjord Hospice, HospiceLimfjord og Hospice Djursland) og repræsentanter 
fra de palliative team tilknyttet disse hospicer. 
  
Mødet blev afholdt med henblik på at få afklaret hospicernes behov for opkobling på EPJ 
og en foreløbig belysning af de tekniske og juridiske forhold i den forbindelse, jf. at der 
er tale om tre selvejende og et kommunalt ejet hospice.  
  
Det fremgik af mødet, at der er tale om en landsdækkende problemstilling, hvorfor hos-
picerne gav udtryk for, at de via det landsdækkende netværk for hospicechefer og ledere 
af de palliative team vil rejse problemstillingen over for Danske Regioner med henblik 
på nationale initiativer, f.eks. af lovgivningsmæssig karakter. 
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Det blev samtidig aftalt, at administrationen på kort sigt vil afdække de tekniske og øko-
nomiske muligheder for delvist at imødekomme hospicernes ønsker inden for de gæl-
dende lovgivningsmæssige rammer.  
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1-13-5-72-07 

15. Afholdelse af "Store Uddannelsesdag" på hospitalerne i Region Midtjylland 23. 
november 2007 

Resumé 

Der afholdes "Store Uddannelsesdag" i Region Midtjylland den 23. november 2007. Med 
henblik på at så mange som muligt kan deltage i dagen, planlægges det, at hospitalerne 
reducerer aktiviteten denne dag. 

Forretningsudvalget indstiller,  

at orienteringen om afholdelse af "Store Uddannelsesdag" 23. november 2007 ta-
ges til efterretning, og  

  
at orienteringen om, at der planlægges med reduceret aktivitet på hospitalerne 23. 

november 2007 ("lørdagsdrift") tages til efterretning. 
  
Poul Müller tog et foreløbigt forbehold. 
  
Olav Nørgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Henning Gjellerod, Viggo Nielsen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens be-
handling. 

Sagsfremstilling 

Som et element i den mono- og tværfaglige efteruddannelse af sundhedspersonalet på 
hospitalerne planlægges en ”Store Uddannelsesdag” i Region Midtjylland. Arrangementet 
afholdes fredag den 23. november 2007. Der planlægges både arrangementer for de 
ansatte på de somatiske hospitaler og i psykiatrien.  
  
I de tidligere amter blev der iværksat lignende aktiviteter, hvor formålet også var at give 
mulighed for, at hospitalernes personale kunne bruge en dag på fælles faglige arrange-
menter til støtte for opbygningen og udvekslingen af viden og erfaringer. Store Uddan-
nelsesdag i 2007 tænkes - i lighed med eksempelvis tidligere år i Århus Amt - at kunne 
bestå af både tværgående/regionale og interne/lokale aktiviteter. 
  
De enkelte hospitaler og faggrupper bestemmer som udgangspunkt selv aktiviteterne og 
tager initiativ hertil og har således betydelig frihed i fastlæggelsen af dagens form og 
indhold. Dette gælder bl.a. også, når det drejer sig om valget mellem deltagelse i et ar-
rangement internt på arbejdspladsen eller deltagelse i et eksternt arrangement for f.eks. 
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kolleger fra andre dele af regionen. Derfor er der ikke etableret et samlet overblik over 
planlagte aktiviteter. Men samlet set giver Store Uddannelsesdag altså mulighed for at 
styrke fagligheden både internt på hospitalsafdelingerne/hospitalet samt inden for og på 
tværs af faggrupperne.  
  
Fra de seneste år findes der eksempler på, at man på de somatiske hospitaler og i psy-
kiatrien har sat fokus på temaer som samarbejdet med kommunerne, kommunikation og 
service og styrkelse af patienttilfredsheden. Som overskrifterne antyder, er det temaer, 
der kan arbejdes med tværfagligt og inden for de enkelte faggrupper. Hospitalerne afgør 
selv, om der afholdes ét fælles arrangement på hospitalet, afdelingsvise arrangementer 
eller begge dele. Ved siden af hospitalernes egne arrangementer planlægger nogle af de 
faglige organisationer deres egne arrangementer. Lægekredsforeningen afholder et sam-
let arrangement for regionens læger i Århus, hvor det forventes, at 800-900 læger del-
tager. 
  
Ud over det rent faglige rummer dagen også et socialt og kollegialt aspekt, hvor perso-
nalet er samlet under andre former og vilkår end i hverdagen.  
  
For at gøre det muligt for så stor en del af personalet som muligt at deltage foreslås det, 
at der på dagen køres med reduceret aktivitet på hospitalerne svarende til ”lørdagsdrift”. 
Det vil sige, at der på de somatiske hospitaler ikke indkaldes til planlagte operationer, 
men kun foretages akutte behandlinger. 
  
Arrangementet vil ikke påvirke årsproduktionen på hospitalerne. Produktionsmålene for 
hospitalerne fastsættes på årsplan, og korrigeres ikke for variationer i antallet af ar-
bejdsdage det enkelte år (på grund af helligdage mv., der falder på forskellige ugedage 
fra år til år). Det produktionstab, der opstår på selve dagen forudsættes at blive indhen-
tet på årets øvrige arbejdsdage. 
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1-11-72-3-07 

16. Høring af Den Danske Kvalitetsmodel 

Resumé 

Region Midtjylland har den 23. maj 2007 afgivet høringssvar vedrørende evaluerings-
grundlaget for Den Danske Kvalitetsmodel. Det fremgår af svaret, at materialet giver 
anledning til overvejelser af mere principiel karakter, herunder den ledelses- og styrings-
filosofi modellen bygger på. Desuden vurderes akkrediteringsprocessen at blive overor-
dentlig ressourcekrævende for hospitalerne. 

Forretningsudvalget indstiller,  

at orienteringen tages til efterretning. 
  
Olav Nørgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Henning Gjellerod, Viggo Nielsen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens be-
handling. 

Sagsfremstilling 

./. Regionerne fik den 11. april 2007 Den Danske Kvalitetsmodel i høring. Høringssvaret fra 
Region Midtjylland bygger på input fra hospitalerne samt drøftelser i direktionen og blev 
sendt til IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet) den 23. maj 
2007. Notat vedr. overordnet høringssvar til DDKM fra Region Midtjylland vedlægges. 
  

./. Akkreditering af det danske sundhedsvæsen skal opnås gennem arbejdet med Den 
Danske Kvalitetsmodel. Modellen består af 116 standarder med tilhørende ca. 700 indi-
katorer. Standarder og indikatorer er udarbejdet i regi af IKAS i samarbejde med fagper-
soner fra det danske sundhedsvæsen. Notat vedr. akkreditering af det danske sund-
hedsvæsen vedlægges. 
  
Som det fremgår af svaret, vurderes der at være behov for en større gennemskrivning af 
materialet for at opnå større entydighed, ligesom materialet giver anledning til overve-
jelser af mere principiel karakter, herunder af den ledelses- og styringsfilosofi, som mo-
dellen bygger på. Dette hænger bl.a. sammen med, at modellen i høj grad bygger på, at 
man måler på arbejdsprocessen i stedet for på resultatet eller det, man kan kalde den 
direkte effekt for patienterne. Ved således at bruge mange ressourcer på at måle på ak-
tiviteter, der ikke med sikkerhed har en sammenhæng med resultatet, risikerer man 
også at fjerne motivationen og følelsen af medansvar fra den enkelte medarbejder. I 
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mange tilfælde vil man måle på processer, hvor der reelt ikke er problemer med resulta-
terne. 
  
Det foreslås derfor i høringssvaret, at man i højere grad satser på at udvikle en model, 
hvor man måler på resultater og kun i de tilfælde, hvor resultaterne ikke er i orden, op-
stiller krav til processen.  
  
Der vurderes desuden, at akkrediteringsprocessen bliver overordentligt ressourcekræ-
vende for hospitalerne. Hospitalerne vil have behov for, at alle eksisterende ressourcer 
til udviklingsprojekter inden for kvalitetsområdet mv. kanaliseres over i arbejdet med 
Den Danske Kvalitetsmodel, ligesom arbejdet med modellen utvivlsomt vil konkurrere 
med ressourcerne til det kliniske og patientnære arbejde. 
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1-30-72-145-07 

17. Samarbejde med Århus Kommune vedr. forberedelse af salg af Århus Sygehus' 
bygninger i forbindelse med Det Nye Universitetshospital  

Resumé 

Salg af Århus Universitetshospital, Århus Sygehus bygninger indgår som en væsentlig 
del af finansieringen af Det Nye Universitetshospital i Århus. Der planlægges opstart af 
en fælles projektgruppe med repræsentanter fra Århus Kommune og Region Midtjylland, 
der skal komme med forslag til etablering af en ny bydel på det nuværende hospitalsom-
råde i Tage-Hansens Gade. Samtidig gennemføres der drøftelser med Aarhus Universi-
tet/Staten og Århus Kommune om den fremtidige anvendelse af hospitalsbygningerne i 
Nørrebrogade. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at Region Midtjylland anmoder Århus Kommune om opstart af en fælles projekt-
gruppe vedr. den fremtidige anvendelse af Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade, 
og 

  
at salget af Århus Sygehus' bygninger i Nørrebrogade forberedes gennem drøftel-

ser med Aarhus Universitet/Staten og Århus Kommune om den fremtidige an-
vendelse. 

  
Poul Müller bemærkede, at det ikke bør tage tre år at forberede salget af Tage-Hansens 
Gade. 
  
Olav Nørgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Det Konservative Folkeparti bemærkede, at det ikke bør tage tre år at forberede salget 
af Tage-Hansens Gade. 
  
Socialistisk Folkeparti ønsker, at arkitekt-/projektkonkurrencen gennemføres som en 
åben proces. 
  
Henning Gjellerod, Viggo Nielsen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens be-
handling. 

Sagsfremstilling 

Regionsrådet besluttede den 23. august 2006 at igangsætte forberedelserne vedr. salg 
af Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade (Det tidligere Århus Amtssygehus). 
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Ifølge præmisserne for etablering af Det Nye Universitetshospital skal udflytningen af 
funktionerne til Det Nye Universitetshospital planlægges, således at bygningerne i Tage-
Hansens Gade rømmes hurtigst muligt. Der er nu udarbejdet en plan for det videre ar-
bejde med forberedelsen af salget i samarbejde med regionens juridiske rådgiver. 
  
Desuden har der været indledende drøftelser med Aarhus Universitet, der har tilkendegi-
vet stor interesse i at overtage hospitalsbygningerne i Nørrebrogade (det tidligere Kom-
munehospital) 
  
Tage-Hansens Gade 
Regionsrådet besluttede den 23. august 2006, at Region Midtjylland i samarbejde med 
eksterne rådgivere får udarbejdet et forslag til alternativ anvendelse af ejendommen i 
Tage-Hansens Gade. I samarbejde med Århus Kommune er det hensigten at udarbejde 
et kommuneplantillæg på baggrund af forslaget.  
  
Region Midtjylland forventer at kunne opnå det bedst mulige salgsprovenu ved, at regio-
nen selv medvirker til at udforme grundlaget for den fremtidige anvendelse af ejendom-
men i samarbejde med Århus Kommune og eksterne rådgivere med erfaring inden for 
området. Alternativt vil salget af ejendommen uden en afklaring af den fremtidige an-
vendelse medføre en usikkerhed for køberen, hvilket kan resultere i en lavere pris.  
  
Området i Tage-Hansensgade er attraktivt og velbeliggende. Region Midtjylland ønsker 
at gennemføre en udvikling af området, der både giver Århus et nyt attraktivt byområde 
og samtidigt sikrer Region Midtjylland det bedst mulige salgsprovenu for ejendommen 
med henblik på finansiering af Det Nye Universitetshospital. De to formål understøtter 
gensidigt hinanden. Byudviklingen vil kunne benytte mulighederne i Århus Kommunes 
højhuspolitik og understøtte kommunens strategi om byvækst kombineret med mere 
koncentreret byggeri. 
  
Administrationen vurderer, at ovenstående formål bedst muligt opfyldes ved at gennem-
føre en arkitekt-/projektkonkurrence blandt en kreds af internationalt anerkendte arki-
tekter og byplanlæggere, hvor der findes et visionært projekt for områdets fremtidige 
anvendelse. Som resultat af konkurrencen ønskes et overordnet projekt, der er tilstræk-
keligt til at danne grundlag for udarbejdelse af et kommuneplantillæg, som skal fastlæg-
ge rammerne for det efterfølgende salg af ejendommen. Forud for udbuddet skal prin-
cipperne for områdets fremtidige anvendelse fastlægges i Århus byråd. 
  
På baggrund af Regionsrådets beslutning er der gennemført drøftelser med regionens 
juridiske rådgiver om fastlæggelse af en mere detaljeret proces for, hvordan områdets 
fremtidige anvendelse tilrettelægges. Desuden har Region Midtjylland løbende haft drøf-
telser med Århus Kommune herunder afholdt et møde i februar 2007, hvor den videre 
proces blev drøftet.  
  
På denne baggrund foreslår administrationen følgende skitse til den videre proces: 

1. Region Midtjylland anmoder Århus Kommune om oprettelse af en fælles projekt-
gruppe. 

2. Projektgruppen udarbejder forslag til principper for områdets fremtidige anven-
delse med henblik offentlig høring og godkendelse i byrådet. 

3. Forberedelse og gennemførsel af arkitekt-/projektkonkurrence. 
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4. Udarbejdelse af kommuneplantillæg, der danner grundlag for det efterfølgende 
udbud af ejendommen og som udgør rammerne for den lokalplan, der efterføl-
gende skal udarbejdes. 

5. Etablering af grundlaget for salgsprocessen, hvor ejendommen udbydes efter 
kommunestyrelseslovens bestemmelser. 

Processen forventes tilpasset undervejs med henblik på opfyldelse af målsætningen om 
at skabe det bedst mulige grundlag for salg af ejendommen. Regionsrådet vil i forløbet 
blive orienteret om status for forberedelse af salget. Grundlaget for igangsættelse af en 
arkitektkonkurrence samt grundlaget for salg af ejendommen vil blive fremlagt til sær-
skilt politisk godkendelse. Grundlaget for salg af ejendommen forventes at være forelig-
ge i løbet af ca. 3 år. 
  
Til at gennemføre processen i samarbejde med kommunen og eksterne rådgivere ansæt-
ter Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital en byplanlægger. Relevante rådgi-
vere vil blive tilknyttet opgaven efter udbud. Opgaven med modning og salg af de eksi-
sterende hospitaler finansieres af budgettet til Projektafdelingen for Det Nye Universi-
tetshospital. 
  
Nørrebrogade 
Funktionerne på Nørrebrogade vil være de sidste, der flyttes til Det Nye Universitetsho-
spital. En række funktioner vil dog flytte i sammenhæng med udflytning af funktionerne 
fra Tage-Hansens Gade. Der forventes derfor løbende at blive frigjort bygninger på Nør-
rebrogade, der kan sælges til andre formål. Også her er det vigtigt, at Region Midtjylland 
sikrer sig det bedst mulige salgsprovenu til finansiering af nybyggeriet til Det Nye Uni-
versitetshospital. 
  
Hospitalsbygningerne i Nørrebrogade er beliggende med Aarhus Universitet som nabo. 
Aarhus Universitet har overfor Region Midtjylland tilkendegivet stor interesse for at over-
tage bygningerne. Universitetet forventer en betydelig vækst de kommende år, hvilket 
en overtagelse af hospitalsbygningerne skal medvirke til at realisere. 
  
Århus Kommune ønsker at etablere en fælles projektgruppe mellem universitetet, kom-
munen og Region Midtjylland. Det er endnu uafklaret, om universitetet har behov og 
ressourcer til at overtage hele ejendommen, der i dag rummer ca.140.000 m2. I det vi-
dere forløb skal det derfor vurderes, om muligheden for alternativ anvendelse af dele af 
bygningerne skal undersøges. Salget af ejendommen i Nørrebrogade indgår i forhandlin-
gerne med staten om finansiering af Det Nye Universitetshospital. 
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18. Risikoanalyse for Det Nye Universitetshospital i Århus 

Resumé 

Der er udarbejdet en foreløbig analyse af de væsentligste risici i forbindelse med etable-
ring af Det Nye Universitetshospital i Århus. Analysen viser bl.a., at projektet er afhæn-
gig af en enkel og beslutningsdygtig projektorganisation med en klar ansvarsfordeling. 
Desuden har valg af udflytningsplan og fastholdelse af denne stor betydning for projek-
tets fremdrift. Det indstilles, at risikostyring bliver en integreret del af det videre projekt-
forløb, og at der arbejdes videre med en model for, hvordan opgaven med risikostyring 
løses med hjælp fra Den Gennemgående Rådgiver og en kommende bygherrerådgiver. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at løbende risikovurdering bliver en integreret del af gennemførslen af Det Nye 
Universitetshospital. 

 
Poul Müller bemærkede, at han ønsker bygggeriet fremmet mest muligt og gennemført 
som ét samlet byggeri. 
  
Olav Nørgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Det Konservative Folkeparti bemærkede, at de ønsker byggeriet fremmet mest muligt og 
gennemført som ét samlet byggeri. 
  
Henning Gjellerod, Viggo Nielsen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens be-
handling. 

Sagsfremstilling 

Det Nye Universitetshospital i Århus er et omfattende projekt bl.a. målt ud fra anlægs-
økonomi, tidsforløb og brugerinvolvering samt målsætningen om, at nybyggeriet skal 
sikre optimale rammer for patientbehandlingen de næste mange årtier. Det er derfor 
vigtigt løbende at have fokus på de risici, projektet står overfor, og så vidt muligt undgå 
de problemer, der har præget andre store anlægsprojekter. 
  

./. I den forbindelse har Region Midtjylland anmodet Niras, Rådgivende ingeniører og 
planlæggere A/S om at udarbejde vedlagte ’Risikonotat - Løbende risikovurdering ’. Niras 
fungerer også som Region Midtjyllands udbudsrådgiver ved EU-udbudet af den gennem-
gående rådgivning til Det Nye Universitetshospital. Notatet beskriver overordnet, hvilke 
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risici der vil være fremtrædende i projektet, og hvordan risiciene løbende kan håndteres 
i det videre arbejde. 
  
Som det fremgår af notatet, bør der i byggeprojekter generelt arbejdes med robuste 
tidsplaner og budgetter for at opnå det rigtige resultat. For det konkrete projekt peges 
der specifikt på en række åbenbare risici, der skal håndteres i det videre arbejde: 

1. Organisation  
2. Økonomisk ramme  
3. Tidsplan og faseopdeling af processen  
4. Udbygningsplan 

I det følgende bliver håndtering af de enkelte risici i forhold til Det Nye Universitetshospi-
tal og det videre arbejde med screening af risikoområder kort beskrevet.  
  
1.  Organisation 
Det fremgår af vedlagte notat, at det vigtigt at få etableret en enkel og letforståelig pro-
jektorganisation med meget klare beslutningsveje. Herunder skal der være en klar an-
svarsfordeling mellem bygherren Region Midtjylland (repræsenteret ved Projektafdelin-
gen for Det Nye Universitetshospital), ledere, medarbejdere og patientrepræsentanter på 
universitetshospitalerne og Den Gennemgående Rådgiver (arkitekter og ingeniører m.fl., 
der skal medvirke til at gennemføre alle faser af byggeriet til Det Nye Universitetshospi-
tal). 
  
Overholdelse af budget og tidsplaner er særdeles vigtig i selve byggeprojektet. Det er 
dog mindst lige så vigtigt, at de nye fysiske rammer skaber de bedst mulige rammer for 
høj kvalitet og effektivitet i patientbehandlingen, der årligt koster ca. 4,5 mia. kr. Hertil 
kommer, at byggeriet skal understøtte forskning og undervisning på et højt niveau.  
  
En væsentlig forudsætning for at skabe de bedst mulige rammer for patientbehandlingen 
er en omfattende involvering af ledere, medarbejdere og patientrepræsentanter på ho-
spitalerne i planlægningen af byggeriet og forberedelse af den kommende drift, hvor de 
eksisterende universitetshospitaler fusioneres. Den omfattende brugerinvolvering skal 
gennemføres samtidig med opretholdelsen af driften på de to store universitetshospita-
ler. Dette medfører, at projektet bliver meget komplekst, hvilket understreger behovet 
for en klar ansvarsfordeling og en beslutningsdygtig organisation. 
  
Konkret drøftes den kommende projektorganisation med de enkelte tilbudsgivere på dia-
logmøder, der pågår frem til starten af juni i forbindelse med EU-udbud af Den Gennem-
gående Rådgivning. Regionsrådet vil blive præsenteret for et oplæg til opbygning af Re-
gion Midtjyllands interne projektorganisation i efteråret 2007. 
  
Foruden Den Gennemgående Rådgiver vil der blive behov for at tilknytte en bygherre-
rådgiver til projektet, jf. dagsordenspunkt til Regionsrådet d. 13. december 2006. Efter 
der er indgået kontrakt med Den Gennemgående Rådgiver primo 2008, vil der blive 
fremlagt et forslag til EU-udbud af opgaven som bygherrerådgiver. Opgaven som byg-
herrerådgiver er ikke endeligt defineret, men der forventes at blive behov for ”et tredje 
øje”, der kan stå for risikostyring og kontrol af projektets fremdrift, økonomi og kvalitet. 
  
Desuden har styregruppen for Det Nye Universitetshospital igangsat en analyse af ledel-
sesstrukturen på Det Nye Universitetshospital. 
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2. Økonomi 
Det fremgår af vedlagte notat, at byggeopgaven bør basere sig på et robust budget, der 
skal udarbejdes efter valg af Den Gennemgående Rådgiver. Opfyldelse af de fastlagte 
økonomiske rammer skal forsøges opfyldt via den enkelte organisation med en klar an-
svarsfordeling og en løbende risikovurdering. 
  
Projektets anlægsøkonomi blev i 2004 foreløbigt vurderet til ca. 5,3 mia. kr. ekskl. ud-
styr og en række forsyningsfunktioner. Det er ikke muligt at kvalificere anlægsøkonomi-
en nærmere på nuværende tidspunkt. I løbet af 2008 forventes det at være muligt at 
give en mere konkret vurdering af den samlede anlægsøkonomi på baggrund af hel-
hedsplanen for projektet, herunder kapacitetsbehov, beslutninger for standarder for ud-
formning af patientfaciliteter (f.eks. omfanget af ensengsstuer m.v.) omfanget af inve-
steringer i teknologi, omfanget af forskning og undervisningsfaciliteter, behov for om-
bygninger på det eksisterende hospital m.v. 
  
En anden side af den økonomiske risiko / mulighed er salg af de eksisterende hospitals-
bygninger, jf. dagsordenspunkt vedr. modning og salg af hospitalsbygningerne i Tage-
Hansens Gade og Nørrebrogade. 
  
3. Tidsplan og faseopdeling af processen 
Tidsplanen for projektet skal sikre, at de forskellige delaktiviteter gennemføres i den rig-
tige rækkefølge, og at der løbende kan træffes de nødvendige beslutninger for at sikre 
projektets fremdrift. Tidsplanen skal være tilstrækkelig robust og rummelig til, at de en-
kelte faser så vidt muligt gennemføres efter hinanden. Dette princip skal følges for at 
undgå behov for ændringer af byggeriet, efter det er sat i gang, så det kan undgås, at 
projektet fordyres, fordi noget skal laves om. Omvendt betyder dette princip også, at 
muligheden for at forcere byggeriet ved at faserne overlapper hinanden reduceres. Det 
vil således være risikabelt at forcere delelementer i projektet, f.eks. at projektere og 
igangsætte byggeri til strålekanoner, før helhedsplanen er færdiggjort og udflytnings-
rækkefølgen endeligt klarlagt. 
  
I henhold til Regionsrådets beslutning den 13. december 2006 om EU-udbud af Den 
Gennemgående Rådgivning til Det Nye Universitetshospital indstilles valg af Den Gen-
nemgående Rådgiver til endelig beslutning i Regionsrådet den 12. december 2007. Som 
en del af tilbudet udarbejder rådgiverne et skitseprojekt. Frem til efteråret 2008 forven-
tes skitseprojektet færdiggjort, så der foreligger en helhedsplan for projektet med di-
mensionering, anlægsbudget, fastlæggelse af standarder for sengestuer, ambulatorier, 
operationsafsnit m.v. På dette tidspunkt vil der også kunne fastlægges en mere konkret 
tidsplan for de enkelte etaper af projektet. Tidsplanen vil blive udarbejdet med henblik 
på at gennemføre byggeriet hurtigst muligt samtidig med, at den nødvendige brugerin-
volvering og optimering af anlægsøkonomien sikres. 
  
Herefter følger en periode på 1-2 år med detailprojektering af den første etape, før byg-
geriet kan igangsættes. Erfaringerne fra andre store projekter, f.eks. Akershus Universi-
tetshospital i Oslo, viser, jf. vedlagte notat, at byggeriet næppe kan igangsættes hurti-
gere, hvis bl.a. brugerinvolvering og overholdelse af anlægsbudgettet skal sikres. Som 
det fremgår af nedenstående beskrivelse af udbygningsplanen, forventes den første eta-
pe af byggeriet at blive meget omfattende. Den efterfølgende byggeperiode forventes 
derfor at strække sig over 4-5 år. Dermed kan 1. etape ibrugtages i 2014-2015. Afhæn-
gigt af, hvordan byggeriet kan opdeles, kan enkelte dele af byggeriet måske ibrugtages 
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før dette tidspunkt, men det vil først være muligt at vurdere, når helhedsplanen forelig-
ger i efteråret 2008. 
  
4. Udbygningsplan 
Udflytningsrækkefølgen skal være fastlagt, inden projekteringen af byggeriet igangsæt-
tes, jf. vedlagte notat. Dette har både betydning for udbygningsplanen for nybyggeriet 
og opretholdelsen af driften på de eksisterende hospitaler. Ændring af udbygningsplanen 
undervejs for at forcere delelementer kan have betydelige konsekvenser for tidsplan og 
anlægsøkonomi, jf. ovenstående. 
  
Regionsrådet (det daværende Forberedelsesudvalg) har den 8. marts 2006 besluttet, at 
funktionerne på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Tage-Hansens Gade er de 
første, der skal flytte til Det Nye Universitetshospital. Det er her man finder de mest 
utidssvarende forhold for patienter og personale, og samtidig kan der kun flyttes få funk-
tioner, før det bliver vanskeligt at opretholde tværgående funktioner som billeddiagno-
stik og intensivafdeling. Samtidig er salg af ejendommen en forudsætning for en delvis 
finansiering af projektet.  
  
Prioriteringen af en hurtig udflytning af funktionerne på Tage-Hansens Gade betyder, at 
onkologien og neuroområdet først vil kunne udflyttes i de sidste faser af projektet. Hvis 
f.eks. onkologien skal udflyttes først, vil udflytningen af funktionerne fra Tage-Hansens 
Gade blive udskudt, jf. vedlagte notat, og hele den nuværende udbygningsplan vil skulle 
revurderes. 
  
Præmissen om en hurtig udflytning fra Tage-Hansens Gade er en grundlæggende forud-
sætning for det skitseprojekt, der p.t. udarbejdes af tilbudsgiverne som en del af EU-
udbudet af Den Gennemgående Rådgivning. En ændring af udflytningsplanen kan derfor 
betyde grundlæggende ændringer af de forslag til udformning af byggeriet, som tilbuds-
giverne er ved at udarbejde. 
  
5. Program for screening af risikoområder 
Administrationen foreslår, at der foretages løbende risikovurderinger vedrørende projek-
tet ved hjælp af en risikolog, der løbende bliver opdateret, og hvor sandsynlige risici bli-
ver afhjulpet. Risikostyring er en del af opgaven for Den Gennemgående Rådgiver, men 
der er yderligere behov for, at bygherren Region Midtjylland tilknytter en ekstern part, 
der er uafhængig af projektet og dermed kan foretage en løbende uafhængig kontrol af 
projektets fremdrift, budgetoverholdelse og kvalitet. Frem til 2008 varetages opgaven 
vedrørende risikovurdering af Niras, hvorefter opgaven forventes udbudt i EU-udbud til 
en bygherrerådgiver, hvis opgaver bliver nærmere defineret primo 2008, jf. ovenståen-
de. 
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19. Indstilling fra direktionen om at administrationens forslag til akutplan for 
Region Midtjylland sendes i høring 

Resumé 

Forberedelsesudvalget i Region Midtjylland besluttede ved vedtagelse af Interim-
sundhedsplanen den 15. november 2006, at der udarbejdes en akutplan for Region Midt-
jylland. Akutplanen er et første del-element af en hospitalsplan for Region Midtjylland. 
Hospitalsplanen vil beskrive fordelingen af specialer og funktioner på regionens hospita-
ler. Forslag til en samlet hospitalsplan skal behandles af Regionsrådet inden udgangen af 
2007. 
  
På denne baggrund har administrationen udarbejdet et forslag til akutplan for Region 
Midtjylland.  
  
Administrationens forslag til akutplan for Region Midtjylland indeholder overordnet for-
slag til etablering af fælles akutmodtagelser på 5 hospitaler i Region Midtjylland, modta-
gelse af visiterede akutte intern medicinske patienter på to hospitaler, etablering 
af akutklinikker på en række hospitaler, udbredelse af en sygeplejerskebetjent skadevisi-
tation samt forslag om supplerende præhospitalsordninger i Region Midtjylland. 
  
Underudvalget har drøftet forslaget og har afgivet deres overvejelser om forslaget samt 
den videre proces i en betænkning.  

Forretningsudvalget indstiller, 

at administrationens forslag til akutplan sendes i høring i perioden 20. juni - 14. 
september 2007. Alle interesserede kan afgive høringssvar, og herudover sen-
des forslaget i høring hos en række parter, og 

  
at der afholdes 4 borgermøder i de sidste to uger af august i Silkeborg, Holste-

bro, Horsens samt i Skive.  
  
Olav Nørgaard og Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Henning Gjellerod, Viggo Nielsen, Kate Runge, Martin Merrild og Leif Mørck var forhindret 
i at deltage i sagens behandling. 



 

 

Regionsrådet 20. juni 2007 
 

419 

Sagsfremstilling 

Forberedelsesudvalget i Region Midtjylland besluttede ved vedtagelse af Interim-
sundhedsplanen den 15. november 2006, at der udarbejdes en akutplan for Region Midt-
jylland. Akutplanen er et første del-element af en hospitalsplan for Region Midtjylland. 
Hospitalsplanen vil beskrive fordelingen af specialer og funktioner på regionens hospita-
ler. Forslag til en samlet hospitalsplan skal behandles af Regionsrådet inden udgangen af 
2007. 
  

./. På denne baggrund har administrationen udarbejdet vedlagte forslag til akutplan for 
Region Midtjylland .  
  
Administrationens forslag til akutplan er udarbejdet indenfor rammerne af Sundhedssty-
relsens udkast til anbefalinger i rapporten af 21. december 2006 ”Gennemgang af akut-
beredskabet”. I rapporten fremlægger Sundhedsstyrelsen udkast til 29 anbefalinger til 
styrkelse af det akutte beredskab.  
  
Rapporten blev den 21. december 2006 sendt bredt i høring i bl.a. regionerne. I forlæn-
gelse af udsendelse af Sundhedsstyrelsens høringsrapport besluttede Regionsrådet i Re-
gion Midtjylland at afholde en åben høring af anbefalingerne. Høringen blev afholdt den 
6. februar 2007 i form af et åbent temamøde i Regionsrådssalen. 
  
På møde i Regionsrådet den 27. februar 2007 drøftede Regionsrådet høringssvar til 
Sundhedsstyrelsen. Regionsrådet påpegede, at anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen vil 
betyde, at der er borgere, der vil få langt til akutmodtagelse. I den forbindelse er det 
nødvendigt, at Sundhedsstyrelsen anerkender behovet for en styrkelse af den præhospi-
tale indsats og en præcisering af almen praksis’ rolle og sammenhæng til det øvrige 
akutberedskab. 
  
Høringssvaret blev enstemmigt vedtaget af Regionsrådet. 3 medlemmer fra SF og En-
hedslisten ønskede dog i forhold til anbefaling 21 følgende tilføjelse: ”De store afstande i 
Region Midtjylland kombineret med hensynet og sikkerheden for patienterne betinger 
behovet for at geografiske forhold tages i betragtning. Hensynet til nærhed må i den 
henseende gå forud for snævre talmæssige begrænsninger. Det skal være muligt at op-
retholde akutmodtagelser ved hospitaler, hvor befolkningsgrundlaget er under 200.000.” 
  
Sideløbende med høringsprocessen vedr. Sundhedsstyrelsens rapport ”Gennemgang af 
akutberedskabet” blev der i Region Midtjylland nedsat tre arbejdsgrupper bestående af 
faglige repræsentanter fra de relevante specialeråd i Region Midtjylland, fra hospitalsle-
delserne og for personalegrupper på hospitalerne i regionen samt fra samarbejdspartne-
re i sundhedsvæsenet. De tre ekspertarbejdsgruppers overvejelser blev fremlagt og de-
batteret på et åbent temamøde den 27. marts 2007.  
  

./. Rapporterne fra arbejdsgrupperne samt en anbefaling fra Klinikforum i forlængelse af 
rapporterne kan findes på www.rm.dk  under ”Akutdebatten”. 
  
Administrationens forslag til akutplan baserer sig dels på Sundhedsstyrelsens udkast til 
anbefalinger, dels høringssvar fra Regionsrådet, dels resultaterne fra tre ekspert-
arbejdsgrupper.  
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Administrationens forslag til akutplan blev offentliggjort den 23. maj 2007. Underudval-
get har drøftet forslaget og har i en betænkning afgivet deres overvejelser om forslaget 
samt den videre proces.  
  
Administrationens forslag til akutplan for Region Midtjylland indeholder overordnet for-
slag om følgende: 
  
Etablering af fælles akutmodtagelser 
  
Den akutte modtagelse af akutte uselekterede patienter (inkl. skadestuefunktionen) 
samles på følgende 5 hospitaler i Region Midtjylland: 

 Det Nye Universitetshospital, Århus 
 Regionshospitalet Horsens 
 Regionshospitalet Randers 
 Regionshospitalet Viborg 
 Regionshospitalet Herning 

Der etableres fælles akutmodtagelse på disse fem hospitaler, hvor organiseringen følger 
principperne i diagnosticerings- og behandlingsmodellen.  
  
Modtagelse af akutte visiterede intern medicinske patienter 
Der vil desuden være modtagelse af akutte visiterede intern medicinske patienter på 

 Regionshospitalet Holstebro 
 Regionshospitalet Silkeborg 

Akutklinikker 
Der etableres akutklinikker på hospitalerne i Holstebro, Silkeborg, Ringkøbing, Grenå og 
Skive. Akutklinikkernes åbningstid afpasses som hovedprincip behov og volumen. 
  
Visitation 
I dagtid supplerer en sygeplejerskebetjent skadestuevisitation, som i dag findes i det 
tidligere Århus Amt, den visitation, der foregår via praktiserende læger. Dvs. at den sy-
geplejerskebetjente skadevisitation videreudvikles og udbredes til at omfatte hele regio-
nen. Der etableres fælles visitation udenfor normal dagarbejdstid ved en integration af 
den sygeplejerskebetjente skadevisitation og lægevagtsvisitationen.   
  
Den præhospitale indsats 
Der vil være tale om følgende supplerende præshospitalsordninger: 

 Lægebil ved traumecentret i Århus  
 Akutbil-ordning bemandet med sundhedsfagligt personale i Ringkøbing, Grenå, 

Silkeborg, Holstebro, Randers, Viborg og Herning  
 Reddere med særlige kompetencer f.eks. niveau 2 reddere eller paramedicinere i 

Lemvig og Skive/Salling  
 Helikopterberedskab som supplement til den landbaserede præhospitale indsats. 

 
Som led i udarbejdelse af akutplanen er der foretaget en foreløbig vurdering af de an-
lægs- og investeringsmæssige konsekvenser på de enkelte hospitaler, der fremover skal 
have fælles akutmodtagelse. Samlet set er udgifterne hertil opgjort til ca. 1,1-1,3 mia. 
kr. (ekskl. Det Nye Universitetshospital i Århus). 
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Økonomien i akutplanen kan ikke isoleres fra økonomien i en samlet hospitalsplan for 
Region Midtjylland. Specialernes fordeling, herunder eventuel nedlukning af aktivitet på 
de mindre hospitalsmatrikler, har afgørende betydning for økonomien i en samlet hospi-
talsplan. Den samlede hospitalsplan vil indeholde økonomiske konsekvensberegninger i 
forhold til de drifts-, anlægs- og investeringsmæssige virkninger for hospitalerne. 
  

./. Administrationens forslag til akutplan vedlægges dagsordenen som bilag 
  

./. Underudvalget har drøftet forslaget og har afgivet deres overvejelser om forslaget samt 
den videre proces i en betænkning. Underudvalgets betænkning vedlægges som bilag.  
  
På side 19 i administrationens forslag til akutplan fremgår, at patientgrundlaget for Re-
gionshospitalet Horsens kan blive reduceret med op til 50.000 indbyggere, såfremt Regi-
on Syddanmark placerer en fælles akutmodtagelse i Vejle. Ved en gennemgang af talle-
ne vedr. befolkningsgrundlag for de fælles akutmodtagelser har administrationen konsta-
teret, at det korrekte tal er ca. 40.000 indbyggere - og ikke som anført 50.000. Det-
te rettes i en genoptrykt udgave efter Regionsrådets møde den 20. juni. 
  
Det foreslås, at administrationens forslag til akutplan sendes i høring i perioden 20. juni 
- 14. september 2007. Det vil være muligt for alle interesserede at afgive høringssvar i 
forhold til forslaget enten på hjemmesiden eller ved fremsendelse til Region Midtjylland. 
Høringssvarene offentliggøres løbende på Region Midtjyllands hjemmeside. 
  
Forslaget sendes bredt i høring og vil blive sendt direkte til følgende parter: 
De 19 kommuner i Region Midtjylland, De 4 øvrige regioner (Nordjylland, Syddanmark, 
Sjælland og Hoved-stadsområdet), Hovedudvalget i Region Midtjylland (Regions-
MEDudvalget), Hospitalernes MEDudvalg, Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland, 
Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, Lægekredsforeningen, De 37 lægefaglige spe-
cialeråd, Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, Det regionale sygeplejefaglige 
Råd, Regionsterapeutrådet, Relevante patientforeninger (Astma-Allergiforbundet, Dan-
marks Lungeforening, De samvirkende Invalideorganisationer, Diabetesforeningen, Gigt-
foreningen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Nyreforeningen, Scleroseforenin-
gen), Ældre Sagen, Relevante fagforeninger for ansatte på sundhedsområdet (Dansk 
Sygeplejeråd, Jordemoderforeningen, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforenin-
gen, Dansk Lægesekretærforening, Danske Bioanalytikere, Farmakonomforeningen, For-
eningen af offentligt Ansatte (FOA (Fag og Arbejde)), Praktiserende Lægers Organisation 
(PLO), Foreningen af Speciallæger (FAS), Yngre Læger (YL), Foreningen af Radiografer i 
Danmark). 
  
Det foreslås, at der som led i en høringsproces, i de sidste to uger af august måned, af-
holdes 4 borgermøder. 1 borgermøde i Silkeborg, 1 borgermøde i Holstebro, 1 borger-
møde i Horsens samt 1 borgermøde i Skive. Underudvalget deltager i alle 4 møder. 
  
De 4 møder vil blive holdt efter følgende plan: 

 Torsdag den 23. august kl. 17.00-20.00 i Silkeborg  
 Mandag den 27. august kl. 17.00-20.00 i Horsens  
 Tirsdag den 28. august kl. 17.00-20.00 i Skive  
 Torsdag den 30. august kl. 17.00-20.00 i Holstebro 
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1-16-4-63-07 

20. Orientering om review af EPJ-aktiviteter i Danmark 

Resumé 

Der orienteres om rapporten ”Strategiske udviklingsveje for EPJ”, som er udarbejdet til 
den nationale EPJ-bestyrelse.  

Forretningsudvalget indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 
 
Olav Nørgaard, Birgit Jonassen, Conny Jensen og Ulla Diderichsen var forhindret i at del-
tage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Henning Gjellerod, Viggo Nielsen, Kate Runge, Martin Merrild, Leif Mørck, Preben Ander-
sen, Harry Jensen og Britta Bang var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

I foråret 2006 gav sundhedsministeren udtryk for, at der kunne ske en forcering af EPJ-
udviklingen ved en mere centraliseret styring og en mere centraliseret udviklingsindsats. 
På den baggrund blev der i efteråret 2006 taget initiativ til opbygning af en national EPJ-
organisation og herunder etableret en national EPJ-bestyrelse.  
  
Bestyrelsens første opgave har været at få gennemført et review af de nationale og 
amtslige/regionale aktiviteter på EPJ-området og herunder få beskrevet status og planer 
for de væsentligste initiativer på EPJ-området. Konsulentfirmaet Deloitte fik i opdrag at 
gennemføre et review, som har bestået i afholdelse af en række interviews med centrale 
aktører på området og en omfattende informationsindsamling, i perioden december 2006 
– april 2007.  
  
Reviewet skal danne grundlag for, at den nationale EPJ-bestyrelse kan udarbejdelse en 
ny flerårig it-strategi for sundhedsvæsenet og herunder også en strategi for EPJ-arbejdet 
i Danmark for de kommende år. Det forventes fra både national og regional side, at den 
nye it-strategi udkommer i efteråret 2007.  
  

./. Der foreligger nu en rapport fra Deloitte dateret d. 24. april, som den nationale EPJ-
bestyrelse har fået forelagt. Rapporten, ”Strategiske udviklingsveje for EPJ”, kan findes 
på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside. Rapporten indeholder en række 
konklusioner og vurderinger, som er kort opsummeret i vedlagte bilag, hvor der desuden 
er kort redegjort for, hvad det betyder for EPJ-udviklingen i Region Midtjylland. 
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1-30-4-06-V 

21. Orientering om høreapparatsbehandling i Region Midtjylland 

Resumé 

Foranlediget af en række henvendelser til administrationen om høreapparatsbehandling i 
Region Midtjylland er der udarbejdet et statusnotat.  

Forretningsudvalget indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 
 
Olav Nørgaard, Birgit Jonassen, Conny Jensen og Ulla Diderichsen var forhindret i at del-
tage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Henning Gjellerod, Viggo Nielsen, Kate Runge, Martin Merrild, Leif Mørck, Preben Ander-
sen, Harry Jensen og Britta Bang var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Administrationen har modtaget en lang række henvendelser omhandlende høreapparats-
behandlingen i Region Midtjylland. 
  

./. Henvendelserne kommer til administrationen direkte fra borgerne eller via forskellige 
regionsrådspolitikere. På den baggrund er der udarbejdet vedlagte notat, som på et 
overordnet niveau giver en kort status for området. 
  
Det fremgår af notatet, at der med den opgaveflytning, som er sket på området i forbin-
delse med strukturreformen, er en række gråzoner, som mangler belysning. 
  
Endvidere fremgår det, at regionshospitalerne ikke alene kan klare opgaven uden en 
uacceptabel ventetid. Der arbejdes på en fremadrettet løsning på dette. 
  
Administrationen vil holde Regionsrådet orienteret om samarbejdet på høreomsorgsom-
rådet. 
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1-25-11-07 

22. Status om beregning af basislinierne for hospitalerne i Region Midtjylland 

Resumé 

Med økonomiaftalen for 2007 får DRG-taksterne og beregningen af måltal større og stør-
re betydning for regionernes økonomistyring. Derfor er det vigtigt for regionerne at have 
et reelt grundlag at vurdere taksterne og måltal på. Der er tidligere redegjort for datasi-
tuationen her i foråret 2007. Dette er en opfølgning på denne redegørelse. 
  
Det er en del af økonomiaftalen for 2007, at Sundhedsstyrelsen beregner Regionernes 
baseline 2007 (måltal) pr. 20. marts 2007. Dette materiale har regionerne endnu ikke 
modtaget, hvilket giver en betydelig usikkerhed i økonomistyringen af hospitalerne i Re-
gion Midtjylland. 
  
Region Midtjylland er ved at udarbejde måltal til den interne takststyringsmodel, men 
der er en usikkerhed, som knytter sig til samspillet til den statslige pulje. Endvidere er 
der et mindre forbehold i forhold til datasituationen generelt. 
  
Af hensyn til driftsikkerheden på hospitalerne har administrationen valgt at påbegynde 
arbejdet med måltallene til hospitalerne. Der mangler endnu en række mindre tekniske 
korrektioner, men hovedlinierne er stort set på plads ud fra de bedste bud på hvordan 
tallene på landsplan ender. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 
  
Olav Nørgaard, Birgit Jonassen, Conny Jensen og Ulla Diderichsen var forhindret i at del-
tage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Henning Gjellerod, Viggo Nielsen, Kate Runge, Martin Merrild, Leif Mørck, Preben Ander-
sen, Harry Jensen og Britta Bang var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af budgettet tiltrådte Forberedelsesudvalget en takststyringsmodel for re-
gionen. Helt overordnet betyder modellen, at hospitalerne afregnes med 55% af DRG-
værdien for den aktivitet, der ligger over hospitalets basislinie. Hospitalernes basislinie 
dannes ud fra aktiviteten i 2006 værdisat med takstsystemet for 2007 indregnet produk-
tivitetskrav, håndtering af kronikermodel, værdi af nye behandlinger og mindre tekniske 
korrektioner. 



 

 

Regionsrådet 20. juni 2007 
 

425 

  
./. Regionerne venter stadig på basislinien for de statslige aktivitetspuljer. Det har derfor 

ikke været muligt at danne et overblik over basislinien i de statslige aktivitetspuljer og 
dermed sammenhæng med Region Midtjyllands samlede økonomiske ramme ved den 
forventede aktivitet. Der henvises til vedlagte notat af 6. juni 2007, der kort beskriver 
problemstillingen omkring manglende basislinie for de statslige aktivitetspuljer i forhold 
til hospitalernes basislinie, samt den generelle datasituation. 
  
Regionen har 4. juni 2007 modtaget et af Indenrigs- og Sundhedsministeriet udarbejdet 
foreløbigt beregningsgrundlag, der danner udgangspunkt for det videre arbejde mellem 
ISM og Danske Regioner. 
  
Idet regionens takststyringsmodel tager udgangspunkt i et produktionskrav til hospita-
lerne, uagtet patientens bopæl, er der valgt at igangsætte arbejde med fastsættelse af 
hospitalernes basislinie, for dermed at sikre så høj driftssikkerhed som muligt. 
  
Udgangspunktet er det foreløbige datasæt, som Sundhedsstyrelsen har stillet til rådig-
hed, da det heraf ved bearbejdning af data vil være muligt at sammenstille aktiviteten 
på de udførende hospitaler, således datasættet kan anvendes til regionens takststy-
ringsmodel. Fastsættelsen af hospitalernes basislinie baseres på aktiviteten i 2006 vær-
disat med takstsystemet for 2007, som vi kender det i dag. 
  
Denne arbejdstilgang bygger dog på en forudsætning om, at aktivitetsdataene overord-
net set er valide. Henset til det fremskredne tidspunkt på året, vurderes det dog som 
eneste realistiske mulighed for at give hospitalerne nogle styringsmuligheder. 
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1-30-82-06-V 

23. Godkendelse af Benyttelsesaftaler for 2007 - Region Nordjylland/Region 
Midtjylland - Region Syddanmark/Region Midtjylland 

Resumé 

Administrationen i Region Midtjylland har udarbejdet et oplæg i samarbejde med hen-
holdsvis Region Nordjylland og Region Syddanmark om at indgå samarbejdsaftaler, som 
regulerer det overordnede samarbejde på sundhedsområdet. Aftalen med Region Nord-
jylland omfatter hele sundhedsvæsenet, herunder psykiatrien, mens aftalen med Region 
Syddanmark omfatter det somatiske område. En midlertidig benyttelsesaftale på psykia-
triområdet er under udarbejdelse og forventes indgået administrativt inden sommerferi-
en. Formålet med aftalerne er at sikre, at borgerne kan benytte sundhedstilbud på tværs 
af regionerne, ligesom aftalerne sikrer en større grad af budgetsikkerhed. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at benyttelsesaftalerne godkendes. 
 
Olav Nørgaard, Birgit Jonassen, Conny Jensen og Ulla Diderichsen var forhindret i at del-
tage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Henning Gjellerod, Viggo Nielsen, Kate Runge, Martin Merrild, Leif Mørck, Preben Ander-
sen, Harry Jensen og Britta Bang var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Overordnet er målsætningen med benyttelsesaftalerne at fremme samarbejdet og udvik-
lingen på sundhedsområdet på tværs af regionerne. Det væsentligste sigte er hensynet 
til den enkelte patient. Det skal kontinuerligt tilstræbes, at den enkelte patient gives den 
bedst mulige behandling og omsorg på tværs af regionsgrænserne. 
  
Benyttelsesaftalerne for 2007 er inspireret af den såkaldte 5-amtsaftale, der blev indgået 
for 2006 af fem af de tidligere amter; således Viborg, Århus, Vejle, Ringkjøbing og Nord-
jylland. Det centrale omdrejningspunkt for 5-amtsaftalen var at angive retningslinier for 
behandling og afregning af patienterne på tværs af de fem amter på den somatiske del 
af sundhedsområdet. Ved overgangen fra amter til regioner er der behov for nye benyt-
telsesaftaler vedrørende behandling og afregning af patienter på tværs af regionsgræn-
serne. Formålet er at tilgodese den bedst mulige service for patienter og borge-
re, ligesom formålet er at sikre en god planlægning og administration indenfor sund-
hedsområdet. 
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Administrationen i Region Midtjylland har i samarbejde med henholdsvis Region Nordjyl-
land og Region Syddanmark udarbejdet to benyttelsesaftaler, én benyttelsesaftale mel-
lem Region Midtjylland og Region Nordjylland for 2007 samt én benyttelsesaftale mellem 
Region Midtjylland og Region Syddanmark for 2007. I det følgende skitseres indholdet 
i de to benyttelsesaftaler kort.  
  
Benyttelsesaftalen mellem Region Midtjylland og Region Nordjylland 

./. Som det fremgår af vedlagte indledning til den samlede benyttelsesaftale for 2007 
mellem Region Midtjylland og Region Nordjylland, så omfatter benyttelsesaftalen pati-
entbehandling på både det somatiske og det psykiatriske område. Aftalen indehol-
der tillige hensigtserklæringer om koordineret udvikling af sundhedsområdet samt aftaler 
om samarbejdssygehuse mellem de to regioner. 
  

./. Som det fremgår af vedlagte aftale mellem Region Midtjylland og Region Nordjylland  på 
somatikområdet, så skønner Region Midtjylland, at indtægten for behandling af patienter 
fra Region Nordjylland for 2007 vil udgøre ca. 442,9 mio. kr. - således 182,6 mio. kr. i 
indtægt for den specialiserede behandling og 260,2 mio. kr. i indtægt for hovedfunkti-
onsbehandlingen. Region Midtjyllands udgifter til behandling af patienter fra Region Midt-
jylland i Region Nordjylland i 2007 skønnes at udgøre ca. 113,9 mio. kr. for den speciali-
serede behandling og ca. 44,3 mio. kr. for hovedfunktionsbehandlingen.  
  

./. På psykiatriområdet betyder aftalen, som det fremgår af vedlagte aftale på psykiatriom-
rådet , at regionerne får en periode til at tilpasse den fremtidige kapacitet på området. 
Region Midtjylland vil således frem til 1. juli 2008 fortsat varetage behandlingen af bør-
ne- og ungdomspsykiatriske patienter fra Morsø og Thisted kommuner i Viborg, mens de 
tilsvarende behandlingsopgaver i forhold til voksne psykiatriske patienter vil blive vare-
taget af Region Midtjylland frem til udgangen af 2008. Med aftalen vil Region Nordjylland 
have tid til at få etableret den fornødne behandlingskapacitet samtidig med, at Region 
Midtjylland har mulighed for at foretage den fornødne nedjustering af kapaciteten i vok-
senpsykiatrien samt tilsvarende frigørelse af kapacitet til børne- og ungdomspsykiatriske 
patienter, der i dag behandles i Region Syddanmark. Der er enighed mellem Region 
Nordjylland og Region Midtjylland om at forlænge aftalen vedrørende gerontopsy-
kiatriske patienter (ældrepsykiatri) udover 2008. 
  

Region Midtjylland skønner, at den samlede indtægt vedrørende behandling af psykiatri-
ske patienter fra Region Nordjylland vil udgøre ca. 31,2 mio. kr. i 2007 ved et forbrug 
svarende til niveauet i 2005. 
  

Benyttelsesaftalen mellem Region Midtjylland og Region Syddanmark 

Benyttelsesaftalen for 2007 mellem Region Midtjylland og Region Syddanmark omfatter 
patientbehandling på det somatiske område. Indholdet i denne aftale er i store træk 
identisk med indholdet på somatikområdet i aftalen med Region Nordjylland. 
  

./. Som det fremgår af vedlagte aftale mellem RegionMidtjylland og Region Syddanmark, så 
skønner Region Midtjylland, at indtægten for behandling af patienter fra Region Syd-
danmark for 2007 vil udgøre ca. 454,9 mio. kr. - således 324,2 mio. kr. i indtægt for den 
specialiserede behandling og 130,7 mio. kr. i indtægt for hovedfunktionsbehandlin-
gen. Region Midtjyllands udgifter til behandling af patienter fra Region Midtjylland i Regi-
on Syddanmark i 2007 skønnes at udgøre ca. 68,8 mio. kr. for den specialiserede be-
handling. 
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Aftalen er politisk behandlet i Region Nordjylland. I forbindelse med den politiske be-
handling i Region Syddanmark kan der blive behov for mindre justeringer af aftalen. 
  
På psykiatriområdet er det aftalt, at Region Syddanmark midlertidigt frem til august 
2007 varetager behandling af børne- og ungdomspsykiatriske patienter fra Horsens og 
Hedensted kommuner samt den tidligere Nørre Snede kommune på Børne- og Ung-
domspsykiatrisk Afdeling i Kolding, hvorefter behandlingsopgaven overgår til Børne- og 
Ungdomspsykiatrisk Center i Region Midtjylland. Udgiften hertil udgør ca. 10,8 mio. kr. 
Den endelige aftale herom er under udarbejdelse og forventes afsluttet administrativt 
inden sommerferien.   
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1-5-1-06-V 

24. Orientering om tilsyn i Region Midtjylland 

Resumé 

Siden oktober 2006 har der pågået et arbejde omkring udviklingen af Region Midtjyl-
lands tilsynskoncept, som Regionsrådet godkendte endeligt den 28. marts 2007. I perio-
den frem til juni 2007 gennemføres 15 tilsyn. Der er ultimo maj 2007 gennemført 5 
uanmeldte og 5 anmeldte tilsyn fordelt på forskellige målgrupper. De tilsynsførende er 
blevet taget godt imod på tilbudene, der har været velorienterede om Region Midtjyl-
lands opstart af tilsyn. Tilbudene vurderes generelt at blive drevet i overensstemmelse 
med retningslinjerne i Serviceloven og de politiske intentioner i Region Midtjylland.  

Forretningsudvalget indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 
 
Olav Nørgaard, Birgit Jonassen, Conny Jensen og Ulla Diderichsen var forhindret i at del-
tage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Henning Gjellerod, Viggo Nielsen, Kate Runge, Martin Merrild, Leif Mørck, Preben Ander-
sen, Harry Jensen og Britta Bang var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

./. Region Midtjylland skal føre tilsyn med egne tilbud på det sociale og socialpsykiatriske 
område. Siden oktober 2006 har der pågået et arbejde omkring udviklingen af Region 
Midtjyllands tilsynskoncept, som Regionsrådet godkendte endeligt den 28. marts 2007. 
Som et led i udviklingen af tilsynskonceptet besluttede administrationen, at der skulle 
gennemføres 15 tilsyn frem til juni måned 2007. Ultimo maj 2007 er der gennemført 5 
uanmeldte og 5 anmeldte tilsyn fordelt på forskellige målgrupper. Rapporterne er nu til 
kommentering hos tilbuddene. To godkendte rapporter fra henholdsvis botilbudet Pile-
bakken og Boenheden Høskoven er vedlagt til orientering. 
  
Tilsynskonceptet evalueres og justeres efter en periode, hvis det findes hensigtsmæs-
sigt. I regi af Danske Regioner er der nedsat en erfarings-gruppe af tilsynsmedarbejdere 
på tværs af regionerne. Region Midtjyllands tilsynsmedarbejdere er en del af gruppen, 
hvilket også vil bidrage til den fortsatte udvikling af regionens tilsynskoncept. 
  
På tilsynsbesøgene blev det erfaret, at tilbudene har følt sig velinformeret om Region 
Midtjyllands tilsynspraksis, ligesom de tilsynsførende er blevet særdeles godt modtaget. 
På de enkelte tilbud har oplevelsen været, at forstander og medarbejdere har haft en 
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seriøs tilgang til tilsynsbesøget og i vid udstrækning har prioriteret deltagelsen i tilsynet 
over ellers planlagte aktiviteter. 
  
Tilbudene vurderes generelt at blive drevet i overensstemmelse med retningslinjerne i 
Serviceloven og de politiske intentioner i Region Midtjylland. Regionsrådet vil løbende 
blive orienteret om resultaterne af tilsyn på de sociale tilbud. Endvidere er det i Region 
Midtjyllands "Vejledning til tilsyn" præciseret, at det politiske niveau straks skal informe-
res ved forekomsten af stærkt kritisable forhold, der afdækkes ved tilsynsbesøg. Der er 
ikke konstateret stærkt kritisable forhold under de 10 tilsyn, som har givet anledning til 
en omgående orientering.  
  
Ud fra afrapporteringerne af de 10 tilsyn fremgår det sammenfattende, at brugerne be-
tragtes som individuelle personligheder. Personalets tilbud om faglighed, bistand, om-
sorg og personlig udvikling bliver dermed tilrettelagt ud fra en individuel tilgang. Perso-
nalet har således generelt en faglig tilgang, der modsvarer målgruppens behov. I den 
sammenhæng arbejdes der fagligt forskelligt med tilgangen til brugerinddragelse og 
selvbestemmelse. Det er et tema, der fylder meget i tilbudene og som tages alvorligt i 
forhold til kerneydelsen. 
  
Samtidig kan det konstateres, at holdningen til, hvordan selvbestemmelsen udmøntes, 
varierer. Det afhænger dels af målgruppen, hvor der afstemmes efter funktionsniveau 
samt efter, hvorvidt der er tale om børn, unge eller voksne. Dels afhænger graden af 
selvbestemmelse af det værdisæt, det enkelte tilbud tager afsæt i. Nogle steder arbejdes 
der ud fra værdier om, at det er bedst for brugerne, at der eksempelvis er standarder 
for personlig hygiejne og beklædning. Dette blandt andet ud fra en betragtning om, at 
det er vigtigt, når brugerne bevæger sig ud i samfundet, at de ligner alle andre og ikke 
skiller sig unødigt ud. På andre tilbud arbejdes der ud fra værdier om, at brugerne skal 
have lov til at være præcis som ønsket – også med hensyn til f.eks. personlig hygiejne 
og standarden på eget værelse. 
  
En væsentlig opgave i tilbudene ligger i udarbejdelsen af handleplaner og samarbejde 
med kommunerne. Der ses en uensartet praksis i forhold til udarbejdelsen og brugen af 
handleplanerne, samtidig med at samarbejdet med kommunerne tilsvarende er meget 
forskelligt. Det spænder fra intet samarbejde med kommunerne til jævnligt samarbejde. 
Og det spænder fra ringe omsætning af handleplanen til aktiv evaluering og brug af 
handleplanen i samarbejde med brugerne. 
  
De pårørende er en væsentlig del af brugernes liv og bliver derfor en vigtig del af perso-
nalets fokus. For en del af brugerne er de pårørende enten fraværende eller sparsomme 
i kontakten. Nogle pårørende har få ressourcer og har måske selv brug for støtte og har 
derfor svært ved at indgå i samarbejde med medarbejderne. Andre pårørende indgår på 
konstruktiv vis i et systematisk samarbejde med tilbudet. 
  
Stort set alle tilbud udtrykker frustration over praktiske forhold i forbindelse med over-
gangen til regionen. Der er behov for hjælp til næsten alle administrative funktioner, og 
der er en klar frustration over oplevelsen af, at der ikke altid er den fornødne hjælp at 
hente. Der gives udtryk for, at det endnu er usikkert, hvorvidt ændringerne i kommune-
samarbejdet får konsekvenser for tilbudene. 
  
I samarbejde med tilbudene følges der nu op på tilsynene. Det enkelte tilbud skal udar-
bejde en handleplan som reaktion på de utilfredsstillende forhold, der eventuelt bliver 
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påpeget i tilsynsrapporten. Handleplanen sendes til driftsenheden eller psykiatridistrik-
tet, der forestår opfølgningen og har ansvaret for, at der handles. Det enkelte tilbud har 
ansvaret for at gøre tilsynsrapport, eventuelt kommentarblad og handleplan tilgængelig 
på egen hjemmeside. Samtlige tilsynsrapporter vil endvidere løbende blive gjort tilgæn-
gelige på Region Midtjyllands hjemmeside. 
  
Regionsrådet vil løbende blive holdt tæt orienteret om kommende tilsyn. Det er en del af 
tilsynskonceptet, at de tilsynsførende også fremtidigt udarbejder en sagsfremstilling, når 
tilsynet med et område er afsluttet. Disse sammenfatninger gøres endvidere tilgængelige 
på Region Midtjyllands hjemmeside. 
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1-35-4-06-V 

25. Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første kvartal 
2007 

Resumé 

Belægningen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud, hvor Region Midtjylland er drifts-
herre, var generelt høj i første kvartal 2007. Opdelt på målgrupper oversteg belægnin-
gen for flere af tilbudene 100 %. Det gælder især børn- og ungeområdet og de social-
psykiatriske tilbud. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 
 
Olav Nørgaard, Birgit Jonassen, Conny Jensen og Ulla Diderichsen var forhindret i at del-
tage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Henning Gjellerod, Viggo Nielsen, Kate Runge, Martin Merrild, Leif Mørck, Preben Ander-
sen, Harry Jensen og Britta Bang 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 kvartal 2007, fordelt på målgrupper med pladsnormeringer. Tabellen er 
udarbejdet 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 kvartal 2007 

Målgruppe 
Normering 
(pladser) 

Belægningen for første 
kvartal 2007 

Børn og ungeområdet:   
Tilbud til socialt truede, adfærdsvanskelige 
børn og unge.  

58                            116 % 

Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 45                            109 % 
Tilbud til fysisk og psykisk handicappede 
børn og unge 

335  113 % 

Voksenområdet:   
Tilbud til voksne fysisk handicappede og 
senhjerneskadede 

507,5                            81 % 

Tilbud til voksne psykisk handicappede og 
personer med autisme 

600,5                          95 %  

Tilbud til personer med stofmisbrug 72 116 % 
Forsorgshjem 76 93 % 
Kvindekrisecentre 7 34 % 
Socialpsykiatrien:   
Tilbud til sindslidende voksne 430 104 % 
  
Uddybende kommentarer til målgrupperne: 
  
Børn og ungeområdet 
Dette område er præget af en særlig høj belægning for første kvartal af 2007. Det er 
gældende for samtlige tre typer af målgrupper, der alle lå omkring 110 % eller over. 
På børn- og ungeområdet er der planer om en udvidelse af pladsantallet. Dels som en 
udvidelse af Møllebækken og dels som en udvidelse af tilbuddet Fenrishus. Derudover 
forventes en satellit af Mellerup Skolehjem at kunne tages i brug snarest. Disse planlagte 
udvidelser forelægges den administrative styregruppe i juni måned. 
  
Voksenområdet 
Belægningen for psykisk handicappede og personer med autisme var tæt på 95 %, 
hvor belægningen på området fysisk handicappede og senhjerneskadede var lavere. Det 
skyldes en lav belægning på en række nystartede tilbud, herunder Tagdækkervej, Yding 
Boform, Lene Bredahlsvej og N.P. Josiassensvej. 
  
Socialpsykiatriske tilbud 
Disse tilbud var i kvartalet præget af en høj belægning, og det gælder i særdeleshed 
tilbuddene i Distrikt Syd. Her var den gennemsnitlige belægning på 107 %, som det 
fremgår af vedlagte bilag. 
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1-10-3-1-06-V 

26. Orientering om resultaterne af de kommunale redegørelser på social- og 
specialundervisningsområdet 

Resumé 

Forud for udarbejdelsen af den årlige rammeaftale på social- og specialundervisningsom-
rådet skal kommunerne redegøre for forventninger til brug af tilbud på social- og speci-
alundervisningsområdet i 2008 til Region Midtjylland. Der orienteres om resultaterne af 
redegørelserne. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 
 
Olav Nørgaard, Birgit Jonassen, Conny Jensen og Ulla Diderichsen var forhindret i at del-
tage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Henning Gjellerod, Viggo Nielsen, Kate Runge, Martin Merrild, Leif Mørck, Preben Ander-
sen, Harry Jensen og Britta Bang var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Forud for udarbejdelsen af den årlige rammeaftale skal alle kommunalbestyrelser i regi-
onen indsende en årlig redegørelse til Regionsrådet om deres behov for og forventede 
brug af tilbud på social- og specialundervisningsområdet. De kommunale redegørelser 
skal danne baggrund for en vurdering af kapaciteten på social- og specialundervisnings-
området i 2008 og udviklingen i denne i årene fremover. 
  
Resultaterne af de kommunale redegørelser og den fremtidige kapacitet på området er 
blevet drøftet i den administrative styregruppe bestående af embedsmænd fra de 19 
kommuner og regionen. Styregruppen står for det forberedende arbejde i forbindelse 
med Rammeaftale 2008. Drøftelserne indgår i det videre arbejde med Rammeaftale 
2008. 
  
Kommunerne tilkendegiver, at der stort set forventes uændret efterspørgsel på de tilbud 
på social- og specialundervisningsområdet, der er omfattet af rammeaftalen. De fleste 
kommuner vil dog i løbet af 2007 og 2008 iværksætte analyser af området for nærmere 
at vurdere, på hvilke områder der fremover kan gives tilbud i eget regi. Tilbud kommu-
nerne selv opretter er ikke underlagt rammeaftalen og det regionale leverandøransvar. 
Ingen kommuner har på nuværende tidspunkt - og i forbindelse med de kommunale re-
degørelser - oplyst, at man agter at hjemtage regionalt drevne tilbud. 
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I henhold til Bekendtgørelse nr. 36 af 23. januar 2006 om rammeaftaler mv. på det so-
ciale område skal rammeaftalen indeholde en vurdering af de langsigtede udviklingsten-
denser. Da kommunerne har haft lejlighed til at gennemføre ovenfor omtalte analy-
se forud for udarbejdelsen af Rammeaftale 2009, bør rammeaftalerne for dette år og 
fremover indeholde en drøftelse og vurdering af, hvilke af de eksisterende specialiserede 
tilbud man i fællesskab vil fastholde som dækkende hele regionens område, og hvilke 
nye tilbud - dækkende flere eller alle kommuners behov - man eventuelt bør etablere. 
  
Nogle kommuner oplyser, at de planlægger eller overvejer mindre udvidelser af tilbud 
eller iværksættelse af nye indsatser i eget regi overfor særlige målgrupper. Administrati-
onen påpeger, at der vil være dele af det specialiserede sociale område, hvor man ikke 
kan forvente en opretholdelse af den nuværende specialisering i tilbudene, hvis de fleste 
kommuner på sigt planlægger hel eller delvis selvforsyning indenfor området. 
  
Overvejelserne om oprettelse af egne tilbud gælder f.eks. på autismeområdet og sen-
hjerneskadeområdet. Administrationen har i den forbindelse påpeget, at der er ledige 
pladser på senhjerneskadeområdet i eksisterende tilbud, herunder på Region Midtjyl-
lands tilbud. Endvidere vurderes det, at senhjerneskadeområdet er et eksempel på et 
meget specialiseret område, hvor der næppe kan opretholdes den nuværende høje fag-
lighed, hvis der etableres tilbud i mange eller alle kommuner til egne borgere. 
  
På området for stof- og alkoholmisbrug ses en markant tendens til, at en række kom-
muner ikke efterspørger ydelserne hos udbyderkommunerne. Nogle kommuner anfører, 
at man påbegynder tilbud om behandling til personer med misbrug i egen kommu-
ne. Visse udbyderkommuner forventer derfor at justere udbuddet af pladser på området 
i nedadgående retning. 
  
Favrskov Kommune har planer om at lukke et behandlingstilbud for personer med alko-
holmisbrug, idet kommunen oplever lav belægning og faldende antal henvisninger til 
tilbudet. Favrskov Kommune har været i dialog med de berørte kommuner om planerne 
tidligt i processen. Kommunalbestyrelsen i Favrskov Kommune behandlede sagen i maj 
2007 og besluttede at lukke tilbuddet, når de igangværende behandlingsfoløb er afslut-
tet. Derudover pågår der i Ringkøbing-Skjern Kommune overvejelser om fremtiden ved-
rørende et døgnbehandlingstilbud til personer med stofmisbrug. 
  

./. Uddybende materiale om resultaterne af de kommunale redegørelser kan findes på 
kommunerne og Region Midtjyllands fælles Socialportal. Socialportalen er et internt ar-
bejdsredskab for medarbejdere i kommunerne og Region Midtjylland og kan findes på: 
www.socialportalen.rm.dk. 
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1-30-234-06-V 

27. Sammenlægning af tilbuddet Trindvold og Enghuset  

Resumé 

Der er på baggrund af strukturreformen truffet beslutning om, at tilbuddet Trindvold i 
Brejning deles i to. Den ene del overgår til Region Syddanmark, mens den anden del 
overgår til Region Midtjylland. Efterfølgende lægges denne sammen med Region Midtjyl-
lands tilbud Enghuset i Hedensted. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at sammenlægningen af Trindvold og Enghuset godkendes, således at der herefter 
er ét tilbud beliggende på Bækketoften og Bygmarken i Hedensted. 

 
Olav Nørgaard, Birgit Jonassen, Conny Jensen og Ulla Diderichsen var forhindret i at del-
tage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Henning Gjellerod, Viggo Nielsen, Kate Runge, Martin Merrild, Leif Mørck, Preben Ander-
sen, Harry Jensen og Britta Bang var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Trindvold, der i dag ligger i Brejning, er et bo- og dagtilbud til ældre udviklingshæmme-
de, som drives efter servicelovens § 104. Trindvold skal som følge af strukturreformen 
deles i to, hvoraf den ene del går til Region Syddanmark, mens den anden del går til 
Region Midtjylland. I Region Syddanmark placeres Trindvold i Kolding, og i Region Midt-
jylland bygges der nyt i Hedensted. Herefter vil en sammenlægning med Region Midtjyl-
lands bo- og dagtilbud ’Enghuset’ i Hedensted kunne etableres. En sådan sammenlæg-
ning vil med fordel give en større fleksibilitet set i forhold til beboergruppen, ansættel-
sesmuligheder og økonomi. Byggeriet forventes at stå færdigt 1. november 2007.    
  
Den del af Trindvold, der flyttes til Hedensted, vil udgøre 24 døgn- og 24 halvdagsplad-
ser. Målgruppen har som oftest været de svageste ældre, hvor demens har været et 
speciale. Efterhånden som flere udviklingshæmmede får demens i en yngre alder, falder 
brugeres aldersgennemsnit på Trindvold. 
  
Det nye tilbud på Bækketoften og Bygmarken i Hedensted vil blive drevet som bo- og 
dagtilbud efter servicelovens § 104 og § 108 med 43 døgnpladser, 19 heldagspladser og 
24 halvdagspladser. 
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Organiseringen af ledergruppen vil fordele sig på 1 forstander, 4 afdelingsledere (hvoraf 
den ene også er stedfortræder for forstanderen) og 1 aktivitetscenterleder. Der vil med-
følge 36,80 medarbejdere fra Trindvold, og i alt vil det nye tilbud beskæftige 85 medar-
bejdere. Den nuværende forstander på Enghuset er indstillet som forstander af det nye 
tilbud.  
  
Der er planlagt fremtidige møder med Region Syddanmark omkring overdragelsen af 
Trindvold. Derudover vil der også blive etableret et møde med kommende og nuværende 
medarbejdere og beboere.   
  
Beslutningen omkring sammenlægningen af Trindvold og Enghuset har været sendt i 
høring i de lokale MED-udvalg, henholdsvis Trindvold og Enghuset. Der var udelukkende 
positive bemærkninger til den forestående sammenlægning. 
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1-30-73-25-07 

28. Etablering af regionalt kontaktforum for handicap 

Resumé 

I marts 2007 drøftede Region Midtjylland og De Samvirkende Invalideorganisationer 
(DSI) etableringen af et regionalt kontaktforum på handicapområdet. På baggrund af 
drøftelsen er der nu udarbejdet forslag til vedtægter. Formålet med et kontaktforum vil 
være at drøfte overordnede og tværgående handicappolitiske spørgsmål. Kontaktforum-
met vil således gå på tværs af de sektorer, som regionen arbejder indenfor, og som har 
relevans for forholdene for mennesker med et handicap. Det foreslås, at kontaktforum-
met består af repræsentanter fra DSI, repræsentanter fra andre bruger- og pårørende-
organisationer og repræsentanter fra Regionsrådet.  

Forretningsudvalget indstiller, 

at Regionsrådet godkender etableringen af et regionalt kontaktforum for handicap i 
Region Midtjylland, 

  
at Regionsrådet godkender forslag til vedtægter, 
  
at Regionsrådet udpeger 3 medlemmer til kontaktforummet fra Regionsrådet, 
  
at administrationen retter henvendelse til De Samvirkende Invalideorganisationer 

(DSI) med henblik på, at DSI udpeger 4 medlemmer til kontaktforummet der 
repræsenterer handicapområdet bredt, 

  
at administrationen retter henvendelse til et bredt udvalg af bruger- og pårørende-

organisationer i øvrigt med henblik på forslag til Regionsrådets udpegning af 
medlemmer, og 

  
at Regionsrådet rejser spørgsmålet om vederlæggelse af bruger- og pårørendeor-

ganisationernes medlemmer for Socialministeriet. 
  
Olav Nørgaard, Birgit Jonassen, Conny Jensen og Ulla Diderichsen var forhindret i at del-
tage i sagens behandling. 

Beslutning 

Regionsrådet vedtog, 
  
at godkende etableringen af et regionalt kontaktforum for handicap i Region Midtjylland, 
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at godkende forslaget til vedtægter, idet § 7, 2. sætning ændres til: "4 medlemmer, som 
repræsenterer handicapområdet bredt, udpeges af Regionsrådet efter indstilling fra DSI 
(De Samvirkende Invalideorganisationer)", 
  
at udpege Louis Rolander, Anna Marie Touborg og Alice Espeholt til kontaktforummet fra 
Regionsrådet, idet Louis Rolander udpeges som formand, 
  
at administrationen retter henvendelse til De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) 
med henblik på, at 4 medlemmer til kontaktforummet, der repræsenterer handicapom-
rådet bredt, udpeges af Regionsrådet efter indstilling fra DSI, og 
  
at administrationen retter henvendelse til et bredt udvalg af bruger- og pårørendeorga-
nisationer i øvrigt med henblik på forslag til Regionsrådets udpegning af medlemmer. 
  
Henning Gjellerod, Viggo Nielsen, Kate Runge, Martin Merrild, Leif Mørck, Preben Ander-
sen, Harry Jensen og Britta Bang var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

På et møde i oktober 2006 mellem De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) og 
Danske Regioner blev en række forhold af betydning for mennesker med et handicap set 
i forhold til de nye regioner drøftet. Der var enighed om at styrke dialogen mellem han-
dicaporganisationer og regionerne. På baggrund af mødet opfordrede Danske Regioner 
efterfølgende de enkelte regioner til at oprette et kontaktforum, hvor forhold af betyd-
ning for mennesker med et handicap i relation til regionens virke kunne drøftes. 
  
Formål 

./. Regionen arbejder fortsat med at udvikle og tilpasse indsatsen overfor borgerne på det 
sociale område. Et vigtigt redskab i den forbindelse er et godt samarbejde med brugere 
og pårørende om deres ønsker og behov. I marts 2007 drøftede Region Midtjylland og 
DSI etableringen af et regionalt kontaktforum på handicapområdet. Med afsæt i drøftel-
sen er der udarbejdet vedlagte forslag til vedtægter. 
  
Ifølge vedtægterne etableres et overordnet forum, der går på tværs af de sektorer, som 
regionen arbejder indenfor, og som har relevans for forholdene for mennesker med et 
handicap. Relevante områder kunne være socialområdet, specialundervisningsområdet, 
sundhed, psykiatri, kollektiv trafik, individuel handicapkørsel, specialrådgivning vedr. 
hjælpemidler, kommunikationsområdet m.v. 
  
Formålet med et kontaktforum vil være at drøfte overordnede og tværgående handicap-
politiske spørgsmål. Relevante emner i et sådant forum kunne være handicaptilgænge-
lighed, sektoransvarlighed og brugerinddragelse i de regionale tilbud, udarbejdelsen af 
politikker, planlægning på området m.v. 
  
På sundhedsområdet er der etableret et Sundhedsbrugerråd. Kontaktforummet 
skal betragtes som et supplement til Sundhedsbrugerrådet, idet Sundhedsbrugerrådet 
ikke har et særligt sigte på handicapområdet. 
  
Etableringen af et kontaktforum har været drøftet med henholdsvis Det midlertidige ud-
valg vedr. rammeaftaler på socialområdet og Det midlertidige udvalg vedr. service, kva-
litet og struktur på socialområdet. Begge udvalg bakkede op herom.  
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Sammensætning 
Det foreslås, at det regionale kontaktforum på handicapområdet kommer til at bestå af 
repræsentanter fra DSI, repræsentanter fra andre bruger- og pårørendeorganisationer 
og af repræsentanter fra Regionsrådet. Det foreslås, at der udpeges 3 medlemmer fra 
Regionsrådet til kontaktforummet. Det skal i forbindelse med den politiske udpegning 
tilstræbes, at 2 af disse medlemmer også sidder i Det Regionale Udviklingsråd for at sik-
re koblingen til dette organ. DSI udpeger 4 medlemmer, som repræsenterer handicap-
området bredt. Regionsrådet udpeger endvidere 2 medlemmer efter indstilling fra et 
bredt udvalg af bruger- og pårørendeorganisationer. Direktørerne for henholdsvis Psykia-
tri- og Socialområdet og for Regional Udvikling i Region Midtjylland er tilforordnet mø-
derne. Yderligere repræsentanter fra administrationen kan deltage ad hoc ved relevante 
punkter. Region Midtjylland bidrager med sekretariatsbetjeningen af kontaktforummet. 
  
I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til vedtægter for kontaktforummet, er admini-
strationen blevet opmærksom på, at der ikke er hjemmel i lovgivningen til at vederlæg-
ge bruger- og pårørendeorganisationernes medlemmer for deltagelse i møderne i kon-
taktforummet. Administrationen foreslår, at spørgsmålet rejses over for Socialministeri-
et. 
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1-10-76-2-07 

29. Ansøgninger fra VUC Århus, VUC Djursland og Århus Akademi om oprettelse af 
nye uddannelsesudbud 

Resumé 

Regionsrådet afgiver indstilling til undervisningsministeren om placeringen af nye ud-
dannelsessteder for uddannelserne til højere forberedelseseksamen (HF) og til studen-
tereksamen (STX). Region Midtjylland har modtaget ansøgninger fra henholdsvis Vok-
senuddannelsescenter (VUC) Århus og VUC Djursland om oprettelse af 2-årige HF-udbud 
samt fra Århus Akademi om oprettelse af et 3-årigt STX. Det Forpligtende Samarbej-
de Område Øst har tilkendegivet, at man ikke mener, der er behov for nye udbud af HF 
og STX i Århus, ligesom man ikke mener, at der er behov for et yderligere HF-udbud på 
Djursland. Man ser dog gerne en analyse af behovet for det fremtidige HF-udbud i År-
hus. Udvalget vedrørende uddannelse og kompetencer anbefaler, at der gennemføres 
undersøgelser af behovet for HF-udbud i Århus og på Djursland som foreslået og med 
deltagelse af Århus Akademi, samt at der, såfremt analysen af behovet for HF-udbud i 
Århus resulterer i, at der oprettes et 2-årigt HF ved VUC Århus, foretages en tilsvarende 
analyse af behovet for STX ved Århus Akademi. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at der iværksættes en analyse af behovet for HF-udbud i Århus med henblik på at 
tilvejebringe et kvalificeret grundlag for anbefaling af nye 2-årige HF-udbud,  

  
at der iværksættes en tilsvarende analyse af behovet for HF-udbud på Djursland, 
  
at der - såfremt analysen af behovet for HF-udbud i Århus fører frem til, at der 

oprettes et 2-årigt HF ved VUC Århus - foretages en tilsvarende analyse af be-
hovet for at oprette et 3-årigt STX ved Århus Akademi, og  

  
at Region Midtjylland varetager formandskabet i arbejdsgruppen til analysearbej-

det, og at Århus Akademi også indgår i arbejdsgruppen. 
  
Olav Nørgaard, Birgit Jonassen, Conny Jensen og Ulla Diderichsen var forhindret i at del-
tage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget, idet der til 3. at tilføjes: "I denne analyse deltager eventuelle 
øvrige berørte almene gymnasier, herunder Favrskov Gymnasium". 
  
Henning Gjellerod, Viggo Nielsen, Kate Runge, Martin Merrild, Leif Mørck, Preben Ander-
sen, Harry Jensen og Britta Bang var forhindret i at deltage i sagens behandling. 
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Sagsfremstilling 

Region Midtjylland har modtaget ansøgninger fra tre uddannelsesinstitutioner om etable-
ring af nye uddannelsesudbud. Det drejer sig om en ansøgning fra Voksenuddannelses-
center (VUC) Århus, som ønsker at oprette et 2-årigt HF-tilbud (højere forberedelsesek-
samen), en ansøgning fra VUC Djursland, som ligeledes ønsker at oprette et 2-årigt HF-
tilbud, og endelig en ansøgning fra Århus Akademi, der ønsker at udbyde 3-årigt STX 
(almen studentereksamen). 
  
Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. 
(Lov nr. 575 af 9. juni 2006) regulerer proceduren for behandlingen af ansøgninger om 
godkendelse af udbud af 2-årigt HF og 3-årigt STX. Det fremgår af loven, at ”Undervis-
ningsministeren godkender den stedlige placering af uddannelsessteder for uddannelsen 
til studentereksamen og uddannelsen til højere forberedelseseksamen,” og at ”Regions-
rådet afgiver indstilling til undervisningsministeren om den stedlige placering i regionen 
af nye uddannelsessteder for uddannelsen til studentereksamen og uddannelsen til høje-
re forberedelseseksamen.” Den endelige placering af de nye uddannelsessteder be-
stemmes af undervisningsministeren. Indstillingsretten vedrører alene den stedlige pla-
cering og ikke den institutionelle forankring af ansvaret for udbuddet. 
  
  
VUC Århus 

./. VUC Århus ønsker at oprette et ekstra 2-årigt HF-tilbud i Århus. Begrundelserne for at 
etablere dette tilbud er bl.a.: 

 at flere unge og voksne kan få en adgangsgivende gymnasial eksamen  
 at det særlige voksenmiljø på VUC Århus supplerer de øvrige udbud i Århus  
 at VUC Århus i forvejen har ca. 150 unge og voksne, som hvert år afslutter en hel 

HF inden for rammerne af enkeltfagsordningen  
 at det kan bidrage til at løse eventuelle fremtidige kapacitetsproblemer i Århus 

VUC Århus har i ansøgningen præciseret, at man ønsker det nye tilbud etableret i et ko-
ordineret samarbejde med de øvrige udbydere i Århus. 
  
VUC Djursland 

./. VUC Djursland ønsker at oprette et 2-årigt HF-tilbud på Djursland, som retter sig mod 
følgende målgrupper: 

 Indvandrere og efterkommere  
 Unge, som tidligere har haft fiasko på et alment gymnasium  
 Voksne, der gerne vil opgraderes bogligt, og som foretrækker et voksent uddan-

nelsesmiljø 

Med tilbudet om et 2-årigt HF-tilbud kan man i øvrigt undgå, at HF-kursister skal lægge 
de 9.000 kr. ud, som faggebyrerne for en fuld HF-eksamen udgør. 
  
Århus Akademi 

./. Århus Akademi ønsker at oprette et 3-årigt STX. I ansøgningen fra Århus Akademi 
anfører man flere grunde til ønsket: 
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 Akademiets studenterkursusaktiviteter har siden 1980’erne været langsomt ned-
adgående  

 Man forventer, at taxametersystemet vil betyde, at gymnasierne i større ud-
strækning vil forsøge at beholde elever, der føler trang til et miljøskifte  

 Man frygter at miste ansøgere til det 2-årige HF-kursus, hvis VUC Århus får lov til 
at oprette et 2-årigt HF-kursus  

 Man forventer, at gymnasiekapaciteten i Århus i løbet af nogle år vil være util-
strækkelig 

På den baggrund har akademiets bestyrelse ønsket, at Århus Akademi bliver et ordinært 
gymnasium og HF. 
  
Uddannelsesinstitutioner, der udbyder studentereksamen og HF, skal indgå i et forplig-
tende samarbejde om bl.a. koordineringen af institutionernes kapacitet, udbud af studie-
retninger, valgfag og elev- og kursistfordeling. Oplæg til kapacitetsfastlæggelse skal så-
ledes drøftes i de forpligtende samarbejder med henblik på at sikre, at det samlede be-
hov for kapacitet tilgodeses og udnyttes optimalt og fornuftigt for alle de implicerede 
institutioner inden for samarbejdets geografiske område. 
  

./. Region Midtjylland har anmodet Det Forpligtende Samarbejde Område Øst om at udtale 
sig om de tre ansøgninger inden for samarbejdets geografiske område.Det Forpligtende 
Samarbejde har i et brev af 30. april 2007 gjort rede for sin indstilling: 

 Det Forpligtende Samarbejde Område Øst er enige om, at der ikke er kapacitets-
problemer i Århus i forhold til optag af 2-årige HF-kursister og kan derfor ikke til-
slutte sig oprettelsen af et 2-årigt HF på VUC Århus. Man ser til gengæld gerne en 
analyse af HF-tilbudet i Århus med et uddannelsespolitisk fokus, hvor der ses på 
koordinering af HF-tilbudet, på geografien og variationen, så tilbudet udnyttes op-
timalt og fornuftigt for alle implicerede institutioner. Det Forpligtende Samarbejde 
Område Øst foreslår en arbejdsgruppe til analysearbejdet bestående af rektorer-
ne fra de institutioner, der udbyder 2-årigt HF, en repræsentant fra VUC Århus, 
en repræsentant fra Region Midtjylland samt formanden for koordinationsudval-
get for rektorer i Region Midtjylland.  

 Det Forpligtende Samarbejde Område Øst er enige om, at der ikke er kapacitets-
problemer på Djursland med hensyn til optag af kursister på 2-årigt HF og kan 
derfor ikke tilslutte sig oprettelsen af et 2-årigt HF på VUC Djursland.  

 Det Forpligtende Samarbejde Område Øst ser ikke i øjeblikket noget behov for at 
udvide kapaciteten på STX-området i Århus. En udvidelse af kapaciteten med et 
nyt STX-tilbud på Århus Akademi vil forskyde elevsøgningen med store konse-
kvenser for gymnasierne i den vestlige og nordlige del af Århus. Derfor kan man 
ikke tilslutte sig oprettelsen af et STX-tilbud på Århus Akademi. 

Sagen har den 9. maj 2007 været drøftet i Udvalget vedrørende uddannelse og kompe-
tencer. Udvalget anbefaler, at de i indstillingen foreslåede undersøgelser gennemføres, 
dog med den tilføjelse, at Århus Akademi også får en repræsentant i arbejdsgruppen. 
Region Midtjylland vil på grundlag af undersøgelserne kunne foretage en dokumenteret 
indstilling af nye uddannelsesudbud til Undervisningsministeren. 
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1-30-76-29-07 

30. Bevilling af formåls- og tidsbestemt udviklingstilskud til ungdoms- og voksen-
uddannelsesinstitutioner  

Resumé 

Regionsrådet kan yde formåls- og tidsbestemt udviklingstilskud til almene ungdoms- og 
voksenuddannelser, og rådet har vedtaget kriterier for tildeling af tilskud i 2007. Region 
Midtjylland har ved førsteansøgningsrunde modtaget 27 ansøgninger om tilskud fra et 
bredt udsnit af uddannelsesinstitutioner. Projektansøgningerne er i forhold til kriterierne 
for tilskud  inddelt i fire kategorier: 15 projekter indstilles bevilget det ansøgte tilskud, 3 
projekter indstilles bevilget dele af det ansøgte beløb, 6 projekter indstilles til afslag, 
heraf sendes 2 videre til vurdering i Vækstforums regi - og 2 projekter indstilles til poli-
tisk drøftelse, da ansøgningerne drejer sig om midler til anlæg. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at der bevilges tilskud som ansøgt til 15 projekter, som beskrevet 
i sagsfremstillingen, 

  
at der bevilges delvist tilskud til 2 projekter, som beskrevet i sagsfremstillingen, 

idet stillingtagen til ansøgning nr. 19 udsættes, 
  
at der meddeles afslag på ansøgninger om tilskud til 6 projekter, som beskrevet i 

sagsfremstillingen, og 
  
at der meddeles afslag på ansøgninger om anlægstilskud til 2 projekter, som be-

skrevet i sagsfremstillingen. 
  
Olav Nørgaard, Birgit Jonassen, Conny Jensen og Ulla Diderichsen var forhindret i at del-
tage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Henning Gjellerod, Viggo Nielsen, Kate Runge, Martin Merrild, Leif Mørck, Preben Ander-
sen, Harry Jensen og Britta Bang 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-
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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 rådets vision for regionens udvikling 
bedst fremmes. 
  
Regionsrådet godkendte på sit møde den 27. februar 2007 et forslag fra administratio-
nen til midlertidigt administrationsgrundlag for tildeling af udviklingstilskud i 2007, da 
den regionale uddannelsesstrategi - som en del af den Regionale Udviklingsplan - først 
vil foreligge ved udgangen af 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. 
  
På Region Midtjyllands budget for 2007 - 2009 er der afsat 18 mio. kr. årligt til udvik-
lingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelser. 
  
Ved første ansøgningsrunde med frist 1. maj 2007 modtog Region Midtjylland 27 ansøg-
ninger om tilskud fra et bredt udsnit af udbydere af ungdomsuddannelser og almene 
voksenuddannelser. Ved at sammenholde projektbeskrivelserne med kriterierne i admi-
nistrationsgrundlaget er ansøgningerne inddelt i fire 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  

 ansøgninger, som omfatter ønske om midler til anlæg af lokaler og som indstilles 
til drøftelse.  

./. Et notat om ansøgninger om udviklingsmidler inddelt i ovennævnte kategorier med en 
kort beskrivelse af de enkelte projektansøgninger er vedhæftet som bilag. 
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1. Ansøgninger, som opfylder kriterierne og indstilles bevilget det ansøgte be-
løb: 

  
NR. 

Ansøger: 
Ansøgt beløb, som 
indstilles bevilget: 

1 Uddannelsescenter Herning i samarbejde med Herning 
HF og VUC 

137.322 kr. i 2007 

2 Skive Handelsskole   346.296 kr. i 2007  

3 Skanderborg-Odder Handelsskole og VUC Skanderborg-
Odder 

201.000 kr. i 2007  

5 Social- og sundhedsskolen Skive Thisted Viborg      60.725 kr. i 2007  

6 Th. Langs HF og VUC på vegne af alle voksenuddannel-
sescentre og gymnasier med 2-årigt HF i Region Midtjyl-
land 

490.000 kr. i 2007 
980.000 kr. i 2008  

490.000 kr. i 2009  
9 VUC Århus 53.100 kr. i 2007 

11 Viborg Gymnasium og HF i samarbejde med CVU vita, 
sygeplejerskeuddannelse i Viborg/Thisted og CVU Midt-
Vest, pædagoguddannelsen i Viborg 

 100.000 kr. i 2007  

12 Social- og sundhedsskolerne i Silkeborg, Randers, Århus, 
Herning, og Skive-Thisted-Viborg i samarbejde med 
CVUvita, sygeplejerskeuddannelsen i Viborg 

250.000 kr i 2007  

15 Nørre Nissum Seminarium og HF i samarbejde med Hol-
stebro Tekniske Skole 

413.000 kr. i 2007 
 572.450 kr. i 2008  

498.650 kr. i 2009 

16 EUC MIDT i samarbejde med CVUvita, sygeplejerskeud-
dannelsen i Viborg 

150.260 kr. i 2007 
 200.520 kr. i 2008 

 200.520 kr. i 2009 

 210.260 kr. i 2010 

17 EUC MIDT i samarbejde med Viborg Handelsskole, Social- 
og sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg, Boruplund, UU-
ViborgEgnen, og Viborg Ungdomsskole 

665.750 kr. i 2007 
 1.366.500 kr. i 2008 

 760.750 kr. i 2009 
20 Aarhus Tekniske Skole i samarbejde med UU`er og pro-

duktionsskoler i regionen 
324.500 kr. i 2007  

21 Viborg Handelsskole i samarbejde med Teknisk Gymnasi-
um på EUC MIDT, Viborg Erhvervsråd og private virk-
somheder 

308.405 kr. i 2007  

24 Århus Social- og sundhedsskole i samarbejde med Social- 
og sundhedsskolen i Horsens og TangoConsult (inkl. ju-
steret ansøgning) 

784.150 kr. i 2007 
784.150 kr. i 2008 

27 Grenå Gymnasium i samarbejde med Grenå Handelsskole 150.000 kr. i 2007  
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og Grenå Tekniske Skole 
  

2. Ansøgninger der delvist opfylder kriterierne og indstilles bevilget dele af det ansøg-
te beløb: 

NR. Ansøger: Indstilles bevilget: 
10 Flexika - en del af CVU MidtVest 400.000 kr. i 2007 

 300.000 kr. i 2008 

300.000 kr. i 2009 

18 EUC MIDT i samarbejde med Landsforeningen Ligeværd, 
VUC, Havredal Gl. Skole, Mariendal Landbrugsskole, UU Vi-
borgEgnen og Viborg Handelsskole samt en række virksom-
heder i Region Midtjylland 

 743.485 kr. i 2007 

19 Boruplund i samarbejde med EUC MIDT 400.000 kr. i 2007 
400.000 kr. i 2008 

400.000 kr. i 2009 

  

3. Ansøgninger der falder uden for kriterierne og indstilles til afslag: 

NR. Ansøger: Indstilling: 

7 Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern i samarbejde med Job-
centret og UU 

Afslag 

8 Lemvig Gymnasium Afslag 

13 Skanderborg-Odder Handelsskole i samarbejde med Odder 
Gymnasium, Skanderborg Gymnasium og UU Odder-
Skanderborg 

Afslag 
(Ansøgnin-

gen videresendes til 
Vækstforums projekt om 
udvikling af vejlednings-

tilbud) 

14 Grenå Handelsskole Afslag 

22 AOF Herning i samarbejde med a-kasser og Jobcentre Afslag 

25 Lemvig Handelsskole og Handelsgymnasium i samarbejde 
med Holstebro Handelsskole og Holstebro Tekniske Skole 
(incl. supplerende ansøgning) 

Afslag 
(Ansøgningen videre-

sendes til Vækstforums 
projekt "Kompetence-

platform") 

  
4. Ansøgninger, der primært omfatter ønske om midler til anlæg: 

NR. Ansøger: Indstilling: 

4 Den Økologiske Landbrugsskole på Kalø i samarbejde med Afslag 
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Rønde Gymnasium og Dansk Islandshesteforening 

26 Djurslands Erhvervsskoler Afslag 
  
Ansøgning nummer 23 fra Århus Social- og sundhedsskole er trukket tilbage, da man 
ønsker en yderligere bearbejdning af projektet med henblik på genfremsendelse til næ-
ste ansøgningsrunde 1. september 2007. 
 
Hvis indstillingerne følges, vil der være følgende forbrug af Region Midtjyllands midler til 
udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelser: 
 
I 2007: 5.973.843 kr., herefter resterer der 12.026.157 kr. 
I 2008: 4.414.857 kr., herefter resterer der 13.585.143 kr. 
I 2009: 2.649.920 kr., herefter resterer der 15.350.080 kr. 
I 2010:    210.260 kr. 
  
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 6. juni 2007. Udvalget anbefaler, at der meddeles afslag til to ansøgninger ansøg-
ninger om anlægstilskud (ansøgning nr. 4 og nr. 26), da der som hovedregel ikke bør 
ydes anlægstilskud. Udvalget anbefaler i øvrigt, at der bevilges tilskud som ansøgt til 15 
projekter, at der bevilges delvist tilskud til 3 projekter, og at der meddeles afslag på 
ansøgninger om tilskud til 6 projekter, som beskrevet i sagsfremstillingen. 
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1-00-2-07 

31. Godkendelse af studietur til Mecklenburg-Vorpommeren for Udvalget vedrøren-
de Kultur, Turisme og Oplevelsesøkonomi 

Resumé 

Udvalget vedrørende Kultur, Turisme og Oplevelsesøkonomi planlægger en studietur til 
Mecklenburg-Vorpommeren i tidsrummet 7. - 10. august 2007. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at studieturen til Mecklenburg-Vorpommeren for Udvalget vedrørende Kultur, tu-
risme og oplevelsesøkonomi godkendes, 

  
at bestyrelsen for Midtjysk Turisme inviteres til at deltage i turen, og 
  
at turist- og destinationschefer og deres bestyrelsesformænd tilbydes at deltage 

mod en egenbetaling på 3.500 kr. 
  
Olav Nørgaard, Birgit Jonassen, Conny Jensen og Ulla Diderichsen var forhindret i at del-
tage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Henning Gjellerod, Viggo Nielsen, Kate Runge, Martin Merrild, Leif Mørck, Preben Ander-
sen, Harry Jensen, Britta Bang og Gunhild Husum var forhindret i at deltage i sagens 
behandling. 

Sagsfremstilling 

Udvalget vedrørende Kultur, Turisme og Oplevelsesøkonomi planlægger en studietur til 
Mecklenburg-Vorpommeren i tidsrummet 7. - 10. august 2007. 
  
Regionsrådet skal i henhold til sit vederlagsregulativ forhåndsgodkende påtænkte studie-
rejser og efterfølgende have forelagt et regnskab for studierejsen til godkendelse. For-
retningsudvalget besluttede på sit møde den 10. april 2007 at udsætte sagens behand-
ling med henblik på at få uddybet programmet for studieturen. 
  

./. Et udbygget foreløbigt program for studieturen vedlægges.  
  
Studieturens formål er at give et indblik i de oplevelsesprodukter og –koncepter, man 
udbyder i Mecklenburg-Vorpommern, og kvaliteten af disse. Dette skal give inspiration 



 

 

Regionsrådet 20. juni 2007 
 

450 

til, hvad der kan gøres, hvis turisterhvervene i Region Midtjylland skal være i stand til at 
tage konkurrencen op om kunderne på det store tyske marked. 
  
Det foreslås, at bestyrelsen for Midtjysk Turisme (9 personer) inviteres til at deltage i 
studieturen, og at de resterende pladser udbydes til kostprisen på 3.500 kr. til turist- og 
destinationschefer og deres bestyrelsesformænd. 
  
Budgettet for studieturen er med deltagelse af 30 personer - heraf 10 personer med 
egenbetaling - på 99.000 kr., som fordeler sig således: 
  
Bustransport i 30 personers bus 
6000 kr. pr. dag i 4 dage 

 24.000 kr. 

Overnatning 30 x 3 x 600 kr.  54.000 kr. 
Forplejning 30 x 3 x 500 kr.  45.000 kr. 
Foredrag, entré, rundvisning 30 x 
200 kr 

  6.000 kr. 

Diverse   5.000 kr. 
I alt 134.000 kr. 
10 egenbetaling á 3500 kr. -35.000 kr. 
I alt netto  99.000 kr. 
  
Udvalget ønsker kun at gennemføre turen, såfremt der er en væsentlig interesse fra tu-
rist- og destinationscheferne og deres bestyrelsesformænd i at deltage. 
  
Studieturen kan eventuelt tidsmæssigt forskydes til et senere tidspunkt på året, såfremt 
turist- og destinationscheferne ikke ser sig i stand til at deltage i august måned. 
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1-13-5-71-07 

32. Godkendelse af studietur til Västre Götaland i Sverige for Udvalget vedrørende 
landdistrikter 

Resumé 

Udvalget vedrørende landdistrikter planlægger en studietur til Västre Götaland i Sverige i 
perioden 2. - 4. september 2007. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at studieturen til Västre Götaland i Sverige den 2. - 4. september 2007 for Udval-
get vedrørende landdistrikter godkendes. 

 
Olav Nørgaard, Birgit Jonassen, Conny Jensen, Ulla Diderichsen og Kate Runge var for-
hindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Henning Gjellerod, Viggo Nielsen, Kate Runge, Martin Merrild, Leif Mørck, Preben Ander-
sen, Harry Jensen, Britta Bang og Gunhild Husum var forhindret i at deltage i sagens 
behandling. 

Sagsfremstilling 

Udvalget vedrørende landdistrikter planlægger en studietur til Västre Götaland i Sverige i 
perioden 2. - 4. september 2007.  
  
Regionsrådet skal i henhold til sit vederlagsregulativ forhåndsgodkende påtænkte studie-
rejser og efterfølgende have forelagt et regnskab for studierejsen til godkendelse.  
  
Region Midtjyllands Udvalg vedrørende landdistrikter ønsker at hente inspiration til ar-
bejdet med landdistriktsudvikling i den nye region. Det drejer sig både om inspiration i 
forhold til det generelle udviklings- og strategiarbejde på regionalt plan og om inspiration 
i forhold til udmøntning af konkrete projekter, som udvalget beskæftiger sig med: Profi-
lering, landsbyudvikling/-fornyelse, udvikling og vækst inden for fødevareområdet 
m.v. Studieturen skal derfor bl.a. bidrage til erfaringsudveksling mellem de to regioner 
på politisk niveau og embedsmandsniveau.  
  
Endvidere har studieturen til formål at undersøge samarbejds-/partnerskabsmuligheder 
mellem Region Midtjylland og Västre Götaland i forhold til EU’s Interreg-program for Kat-
tegat-Skagerrak (KASK).  
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Västre Götaland i Sverige er valgt som destination for studieturen af flere årsager. Dels 
er regionen sammenlignelig med Region Midtjylland med hensyn til indbyggertal (regio-
nen er med sine 1,5 mio. indbyggere Sveriges tredje største), karakteren af landdistrik-
terne, måden regionen er organiseret på m.v. Endvidere er begge regioner omfattet af 
det tværnationale EU-program Kattegat-Skagerrak (KASK). Det er derfor oplagt at un-
dersøge evt. muligheder for fælles landdistriktsprojekter.  
  
Studieturen varer fra søndag den 2. september til og med tirsdag den 4. september 
2007, med udrejse tidligt søndag og hjemkomst sent tirsdag. Der planlægges rejse med 
egen bus via færgeforbindelsen Frederikshavn-Göteborg.  
  
Deltagerne er Udvalget vedrørende landdistrikter og relevante medarbejdere fra admini-
strationen i Regional Udvikling. Det forventes, at ca. 12 personer deltager i studieturen.   
  
Et indikativt budget for studieturen ser således ud: 
  
Udgift  
Transport (bus, færge mv.) 
  

30.000 kr. 

Overnatning og forplejning 40.000 kr. 
  

Repræsentation (vært ved middag), gaver 
m.v. 

15.000 kr.  
  

  
I alt  

  
85.000 kr. 

  
./. Et foreløbigt program for turen er vedlagt som bilag. 
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1-33-76-57-07 

33. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til initiativer til landdistriktsudvikling  

Resumé 

Vækstforums handlingsplan for implementeringen af den vedtagne erhvervsudviklings-
strategi indeholder fire projekter til udvikling i landdistrikterne i Region Midtjylland. Der 
redegøres for status for projekterne og det videre arbejde. Der forventes gennemført 
aktiviteter for ca. 60 mio. kr. årligt i årene 2007 og 2008.    

Forretningsudvalget indstiller, 

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling reserveres 11 mio. kr. 
for perioden 2007 - 2008 til de i sagsfremstillingen beskrevne initiativer vedrø-
rende landdistriktsudvikling, svarende til ca. 5,5 mio. for hvert af årene 2007 og 
2008, idet det forudsættes, at Vækstforum på sit møde den 13. juni 2007 be-
slutter at afgive indstilling til Regionsrådet herom.  

  
Poul Müller tog et foreløbigt forbehold. 
  
Olav Nørgaard, Birgit Jonassen, Conny Jensen, Ulla Diderichsen, Kate Runge, Johannes 
Flensted-Jensen og Tove Videbæk var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Regionsrådet vedtog, 
  
at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling reserveres 11 mio. kr. 
for perioden 2007 - 2008 til de i sagsfremstillingen beskrevne initiativer vedrørende 
landdistriktsudvikling, svarende til ca. 5,5 mio. for hvert af årene 2007 og 2008. 
  
Henning Gjellerod, Viggo Nielsen, Kate Runge, Martin Merrild, Leif Mørck, Preben Ander-
sen, Harry Jensen, Britta Bang, Gunhild Husum og Alice Espeholt var forhindret i at del-
tage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum har på sit møde den 13. juni 2007 besluttet at indstille til Regionsrådet, at 
der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling reserveres en ramme på 11 mio. 
kr. til projekterne for perioden 2007-2008, svarende til ca. 5,5 mio. for hvert af årene 
2007 og 2008, samt indstilling om, at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrel-
sen, at der reserveres 4 mio. kr. fra EU´s regionalfond, Mål 2, til indsatsen for 2007-
2008, samt endelig, at redegørelsen for status for projekterne og det videre arbej-
de tages til orientering. 
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Regionsrådet tiltrådte på sit møde den 10. januar 2007 Vækstforums erhvervsudvik-
lingsstrategi for 2007 – 2009 og den tilhørende handlingsplan for 2007 – 2008 for im-
plementering af erhvervsudviklingsstrategien. Erhvervsudviklingsstrategien vil skulle 
indgå i grundlaget for den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland, som Regions-
rådet skal vedtage inden udgangen af 2007. Handlingsplanen indeholder fire projekter 
vedrørende landdistriktsudvikling: 

 Partnerskaber i landdistriktsudvikling – dannelse af lokale aktionsgrupper  
 Landsbyfornyelse  
 Profilering af landdistrikterne  
 Udarbejdelses af regional strategi for landbrugets udvikling 

Partnerskaber i landdistriktsudvikling - dannelse af Lokale Aktions Grupper un-
der det nationale landdistriktsprogram 2007-2013 m.v. 
Der forventes dannet følgende 16 aktionsgrupper (LAG's) i Region Midtjyllands område: 

 LAG Djursland, omfattende Norddjurs og Syddjurs kommuner.  
 LAG Læsø, Samsø og Ærø, fastlagt i regeringens politiske aftale om udmøntning 

af landdistriktsprogrammet.  
 LAG i henholdsvis Favrskov, Hedensted, Herning, Holstebro, Horsens, Ikast-

Brande, Lemvig, Odder, Randers, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer og 
Viborg kommuner. 

LAG’erne dannes efter foreningsmodellen ved en stiftende generalforsamling. 
  
Der er den 29. maj 2007 udsendt endelig bekendtgørelse om oprettelse og drift af 
LAG’erne. I forhold til tidligere udkast til bekendtgørelse er der nu mulighed for, at en 
kommunalbestyrelse kan udpege op til 2 medlemmer af bestyrelsen mod tidligere 1. 
Hvor en LAG dækker 2 eller flere kommuner, kan hver kommunalbestyrelse udpege op 
til 2 medlemmer. 
  
Regionsrådet og Vækstforum udpeger, som efter tidligere udkast til bekendtgørelse, i 
forening det regionale offentlige medlem til bestyrelsen for den enkelte LAG. Hvor en 
LAG´s geografiske område ligger i 2 eller flere regioner, kan de pågældende regioner og 
vækstfora nu, efter den endelige bekendtgørelse, i forening udpege tilsvarende antal 
bestyrelsesmedlemmer. Efter tidligere udkast til bekendtgørelse kunne de pågældende 
regioner og vækstfora i forening udpege et medlem. 
  
Bestyrelsen skal bestå af mindst syv medlemmer og repræsentanter for offentlige myn-
digheder må højest udgøre 30 procent af bestyrelsens medlemmer.  
  
For LAG Læsø, Samsø, Ærø kan der således nu udpeges et medlem fra hver af de 
3 regioner og vækstfora i forening, forudsat at LAG-en ønsker det og beslutter en til-
strækkelig stor bestyrelse. Ellers må repræsentationen afklares mellem de 3 regioner og 
vækstfora. 
  
I regeringens politiske aftale er der, tilsvarende som for de nævnte 3 større øer, fastlagt 
en LAG for de 28 småøer, der tilsvarende var samlet i en LAG i den tidligere programpe-
riode. Kun 6 af disse småøer er beliggende i Region Midtjyllands område, Anholt (Nord-
djurs Kom), Fur (Skive), Endelave og Hjarnø (Horsens), Tunø (Odder) og Venø (Stru-
er). Langt de fleste af småøerne ligger i Region Syd´s område. Det har på dette grund-
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lag ikke indtil videre indgået, at der fra Region Midtjylland og Vækstforum udpeges et 
medlem til LAG-småøernes bestyrelse.  
  
Arbejdet med dannelse af LAG-erne forløber fra april til september 2007. Frem til 
6. juni er der dannet 3 LAG's, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Her-
ning kommuner. Alle 3 steder er bestyrelsen på 9 medlemmer. 
  
Regionsrådet bemyndigede på sit møde den 2. maj 2007 rådets formand til at godkende 
en indstilling fra gruppeformændene til at indstille medlemmer til bestyrelserne for de 16 
Lokale Aktions Grupper (LAG) i Region Midtjylland for perioden frem til udgangen af 
2009 med henblik på, at endelig udpegning finder sted efter aftale mellem Regionsrådets 
og Vækstforums formandskaber. 
  
Vækstforum besluttede på mødet den 16. april 2007, at formandska-
bet varetager udpegningsopgaven for Vækstforums vedkommende, og udpegningen vil 
blive koordineret med Regionsrådet i formandskabet for Vækstforum. 
  
Samtidig med udsendelse af bekendtgørelsen om oprettelse og drift af LAG'erne udsend-
te Fødevareministeriet en fordeling af EU-midler og statsmidler, i alt 108,5 mio. kr. pr. 
år i hvert af årene 2007 2008, til LAG'ernes prioritering af projekter og til LAG’ernes 
drift. Regeringens aftale om midlerne omfatter kun 2007 og 2008. Midlerne for 2009-
2013 fastlægges i 2008 og forventes at være stigende. 
  
Midlerne er fordelt på de kommuner, der er omfattet af landdistriktsprogrammet. De 17 
kommuner, der er omfattet af programmet Region Midtjyllands område, er tildelt i alt ca. 
32 mio. kr. pr. år i hvert af årene 2007 og 2008. Midlerne varierer fra 0,7 mio. kr. pr år i 
Odder Kommune til 3,1 mio. kr. årligt i Ringkøbing-Skjern.   
  
Tilskud til de enkelte projekter forventes højst at kunne være 50 % af de støtteberetti-
gede udgifter. Der udsendes senere en bekendtgørelse om tilskud til projekter m.v.  
  
Ud over partnerskaberne i LAG’erne udvikles partnerskaber om projekter rettet mod 
landdistrikter og yderområder under EU’s Mål 2 program. Der arbejdes bl.a. med ideer til 
et projekt om udvikling af mindre fødevarevirksomheder. Formålet er at drage nytte af 
den stigende interesse, der er for kvalitetsprodukter med historie og styrke erhvervsud-
viklingen i regionen på området, udnytte de styrkepositioner, der er i regionen med en 
stor fødevaresektor, forsknings- og videninstitutioner m.v. 
  
Landsbyfornyelse - eksempelprojekter for fornyelse i landsbyer m.v. 
Arbejdet med projektet er igangsat.  
  
Projektet indeholder bl.a. to konkrete modelprojekter for udvikling og fornyelse af lands-
byer. Der er nedsat en projektgruppe med deltagelse af repræsentanter for kommuner-
ne og fra LAG’erne, når de er dannet. Projektgruppen har påbegyndt arbejdet med at 
konkretisere og beskrive aktiviteterne i projektet, forberede invitationer til kommunerne 
og LAG’erne om at byde ind på medfinansiering og gennemførelse af modelprojekterne 
m.v. 
  
Profilering af landdistrikterne 
Arbejdet med projektet er igangsat. 
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Projektet indeholder bl.a. to konkrete modelprojekter for profilering af landdistrikter. Der 
er nedsat en projektgruppe med deltagelse af repræsentanter for kommunerne og fra 
LAG'erne, når de er dannet. Projektgruppen har påbegyndt arbejdet med at konkretisere 
og beskrive aktiviteterne i projektet, forberede invitationer til kommunerne og LAG'erne 
om at byde ind på medfinansiering og gennemførelse af modelprojekterne m.v. 
  
Udarbejdelse af regional strategi for landbrugets udvikling 
Der pågår drøftelser med Miljøministeriet om rammerne for udarbejdelse af regionale 
strategier for landbrugets udvikling, herunder for statens medfinansiering og øvrige 
medvirken i opgaven.  
  
Tidsplan 
De ca. 16 LAG’er forventes dannet i løbet af 2007 og arbejder til det nationale landdi-
striktsprogram udløber i 2013. 
  
Projekterne om landsbyfornyelse og profilering er igangsat og forventes at løbe til 
2009. Tidsplanen for en regional strategi for landbruget udarbejdes efter afklaring af 
rammerne for arbejdet med Miljøministeriet. 
  
Økonomi  
Budgettet for projekterne under Vækstforums handlingsplan, pkt. 3.4 landdistriktsudvik-
ling, er for hvert af årene 2007 og 2008 følgende: 
  Region EU 

Mål 
2 

EU - 
Landdist. 

Kommuner Staten Private I alt 

Partnerskaber 2 2 12 16 12 5 49 
Projekt: Landbyfornyel-
se 

1,25   1 1 1  4,25 

Projekt: Profilering 1,25  1 1 1  4,25 
Reg. strategi for land-
brugets udvikling 

1    1  2 

Landdistriktsudvikling 
I alt 

5,5 2 14 18 15 5 59,5 

  
Regionens midler under partnerskaber matcher EU-Mål 2 midlerne til et større tværgå-
ende erhvervsprojekt. Der er, som nævnt ovenfor ideer til et projekt om udvikling af 
mindre fødevarevirksomheder. Desuden indgår, at Regionen bidrager med op til 50% 
af konsulentudgifter til udarbejdelse af udviklingsstrategi og ansøgning om godkendelse 
af LAG'erne i samarbejde med kommunerne, svarende til ialt ca. 1,5 mio. kr. 
  
Det samlede budget for Region Midtjyllands midler til finansiering erhvervsudviklingsini-
tiativer, indstillet af Vækstforum, udgør 115 mio. kr. i 2007. Regionsrådet har tidligere 
bevilget 24,4 mio. kr. til erhvervsudviklingsinitiativer i 2007. 
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1-15-0-76-12-07 

34. Indstilling fra Vækstforum om anvendelse af midler til formålsbestemte puljer 
under Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 

Resumé 

Vækstforum har med udgangspunkt i handlingsplanen for implementering af den ved-
tagne erhvervsudviklingsstrategi udarbejdet forslag til anvendelse af formålsbestemte 
puljer. I første omgang forslås der afsat midler til formålsbestemte puljer inden for te-
maerne ”Sikring af arbejdsstyrken” og ”Regionale oplevelsesprojekter”. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling reserveres 23 mio. kr. til 
formålsbestemte puljer i 2007 med en fordeling på 15,5 mio. kr. til regionale 
oplevelsesprojekter og 7,5 mio. kr. til sikring af arbejdsstyrken, idet det forud-
sættes, at Vækstforum på sit møde den 13. juni 2007 beslutter at afgive indstil-
ling til Regionsrådet herom.  

  
Poul Müller tog et foreløbigt forbehold. 
  
Olav Nørgaard, Birgit Jonassen, Conny Jensen, Ulla Diderichsen, Kate Runge, Johannes 
Flensted-Jensen og Tove Videbæk var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Regionsrådet vedtog, 
  
at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling reserveres 23 mio. kr. til for-
målsbestemte puljer i 2007 med en fordeling på 15,5 mio. kr. til regionale oplevelses-
projekter og 7,5 mio. kr. til sikring af arbejdsstyrken. 
  
Henning Gjellerod, Viggo Nielsen, Kate Runge, Martin Merrild, Leif Mørck, Preben Ander-
sen, Harry Jensen, Britta Bang, Gunhild Husum og Alice Espeholt var forhindret i at del-
tage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Regionsrådet tiltrådte på sit møde den 10. januar 2007 Vækstforums erhvervsudvik-
lingsstrategi for 2007 – 2009 og den tilhørende handlingsplan for 2007 – 2008 for im-
plementering af erhvervsudviklingsstrategien. Erhvervsudviklingsstrategien vil skulle 
indgå i grundlaget for den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland, som Regions-
rådet skal vedtage inden udgangen af 2007. 
  
Det fremgår af handlingsplanen, at 20 % af Regionsrådets midler til finansiering er-
hvervsudviklingsinitiativer forudsættes anvendet til formålsbestemte puljer, efter indstil-
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ling fra Vækstforum. Vækstforum har på sit møde den 13. juni 2007 besluttet at indstille 
til Regionsrådet, at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling reserveres 23 
mio. kr. til formålsbestemte puljer i 2007 med en fordeling på 15,5 mio. kr. til regionale 
oplevelsesprojekter og 7,5 mio. kr. til sikring af arbejdsstyrken. 
  
De formålsbestemte puljer skal understøtte erhvervsstrategien og handlingsplanen på 
områder, hvor Vækstforum ikke på forhånd har fastlagt indholdet af de konkrete initiati-
ver og projekter. Puljerne giver mulighed for at rette fokus på særlige indsatsområder, 
som Vækstforum finder relevante og giver mulighed for at fremme f.eks. demonstrati-
onsprojekter inden for valgte temaer. 
  
Med udgangspunkt i Vækstforums tidligere udmeldinger og Danmarks Vækstråds hø-
ringssvar på erhvervsudviklingsstrategien peges der på følgende temaer for de formåls-
bestemte puljer:  

 Oplevelsesøkonomi  
 Arbejdsmarkedsområdet – sikring af arbejdsstyrken  
 Internationale aktiviteter  
 Offentlig privat samspil 

./. Der har været etableret en arbejdsgruppe med deltagelse fra kommunerne, Erhvervs- og 
Byggestyrelsen og Region Midtjylland, som har haft til opgave at udarbejde et udkast til 
kriterier for anvendelse af formålsbestemte puljer. 
  
Arbejdsgruppen foreslår, at de to første temaer prioriteres i 2007-2008, dog således at 
der i begyndelsen af 2008 ses på muligheden for at etablere en pulje med internationali-
sering og offentligt/privat samarbejde som tema. 
  
Regionsrådets midler til finansiering erhvervsudviklingsinitiativer er i 2007 på 115 mio. 
kr., hvilket betyder at puljen til formålsbestemte formål forudsættes at udgøre 23 mio. 
kr. (20%). Samtidig hermed kan der påregnes en medfinansiering fra EU’s Mål 2 pro-
gram på 14 mio. kr. (svarende til 20% af 72 mio. kr.). Det vil sige i alt 37 mio. kr. til 
formålsbestemte puljer. Hertil kommer midler fra andre EU programmer (mål 3), andre 
offentlige midler (stat og kommuner) og private midler. 
  
Arbejdsgruppen foreslår, at 12 mio. kr. (7,5 mio. kr. regionale midler og 4,5 mio. fra mål 
2) anvendes til sikring af arbejdsstyrken og 25 mio. kr. (15,5 mio. kr. regionale midler 
og 9,5 mio. kr. fra mål 2) til puljen for oplevelsesøkonomi. Pengene bevilget for 2007 
(og evt. senere for 2008) kan anvendes i en længere periode ud over de år, hvor penge-
ne er bevilget. 
De formålsbestemte puljer skal opfylde de 6 generelle kriterier beskrevet i handlingspla-
nen (side 4 og 5) samt konkrete faglige retningsliner for de enkelte puljer. 
De generelle kriterier er følgende: 

 Initiativer har en faglig volumen og er mega-projekter, der kan favne bredt over 
brancher, fag, parter og geografi  

 Initiativer er en styrkelse af og koordineres med igangværende initiativer inden 
for samme og relaterede områder  

 Initiativer har elementer, der bidrager til vækst i yderområder eller anvender 
yderområdernes særlige styrker og potentialer  
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 Initiativer har et internationalt perspektiv, der anvender globale muligheder til at 
styrke den regionale konkurrencekraft  

 Initiativer gennemføres i et privat-offentligt samarbejde, hvor parternes viden, 
styrke og potentiale fusioneres til nye løsninger, produkter og ydelser  

 Initiativer har flere finansieringskilder. Det sikrer fælles prioritering, ejerskab og 
implementering og forankring mellem flere parter. Der er krav om medfinansie-
ring ved finansiering af initiativer ved hjælp af EU's strukturfondsprogrammer og 
regionale udviklingsmidler. 

./. For de formålsbestemte puljer skal der være rum for særlige projekter. Der er udarbej-
det konkrete kriterier for sikring af arbejdsstyrken (jf. notatet ”Formålsbestemt pulje til 
sikring af arbejdsstyrken") og kriterier for regionale oplevelsesprojekter (jf. notatet ”Kri-
terier for regionale oplevelsesprojekter”). 
  
Arbejdsgruppen foreslår følgende procedure for anvendelse af puljerne: 

 Det etableres et ekspertpanel for hver pulje.  
 Ekspertpanelerne sammensættes med deltagelse af Vækstforums parter og fag-

folk inden for det pågældende område.  
 Ekspertpanelerne udarbejder ansøgningsmateriale.  
 Ansøgere afleverer en 1-2 sides idé-beskrivelse til en prækvalifikation.  
 Ekspertpanelet udvælger projekter til at indgå som ansøgninger, eventuelt efter 

en fælles bearbejdning af flere projekter.  
 Ekspertpanelet forelægger de enkelte projektansøgninger for Vækstforums sekre-

tariat.  
 Puljerne udbydes i 2 eller 3 årlige ansøgningsrunder. 

 Ekspertpanelet for sikring af arbejdsstyrken sammensættes på følgende måde: 

 Kommunerne (1 person)  
 Arbejdsmarkedets parter (2 personer)  
 Beskæftigelsesregionen (1 person)  
 Jobcentrene (3 personer)  
 Region Midtjylland (1 person) 

Ekspertpanelet for regionale oplevelsesprojekter sammensættes på følgende måde: 

 Kommunerne (1 personer)  
 Midtjysk Turisme - MT (1 person)  
 Attraktioner/oplevelsescentre (1 person udpeget af MT)  
 Videnmiljø – f.eks. Aarhus Universitet (1 person)  
 Region Midtjylland (1 person) 

Vækstforum har på mødet den 13. juni 2007 godkendt, at den formålsbestemte pulje for 
oplevelsesøkonomi udbydes i 2007 med ansøgningsfrist den 1. august og den 15. sep-
tember og at pulje til sikring af arbejdsstyrken udbydes med ansøgningsfrist 15. sep-
tember.  
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Det samlede budget for Region Midtjyllands midler til finansiering erhvervsudviklingsini-
tiativer, indstillet af Vækstforum, udgør 115 mio. kr. i 2007. Regionsrådet har tidligere 
bevilget 24,4 mio. kr. i 2007 til erhvervsudviklingsinitiativer. 
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1-33-76-10-07 

35. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til forberedelse af en megasatsning 
inden for fødevarer 

Resumé 

Af Vækstforums handlingsplan for implementering af den vedtagne erhvervsudviklings-
strategi fremgår, at der vil blive iværksat en megasatsning, der tager udgangspunkt i 
styrkepositioner og udviklingspotentialer på fødevareområdet i Region Midtjylland. Der er 
udarbejdet et kommissorium, som beskriver processen med forberedelsen af mega-
satsningen. Det forudsættes i kommissoriet, at der nedsættes en arbejdsgruppe med 
eksperter, bestående af repræsentanter for centrale aktører inden for fødevareområdet, 
til at forberede megasatsningen og fremlægge forslag til indsatsområder og udviklings-
grupper samt projektbeskrivelser vedrørende 2 - 3 startprojekter. Gennemførelsen af 
megasatsningen forventes i alt at beløbe sig til ca. 100 mio. kr. i programperioden. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 1,5 mio. kr. til 
forberedelse af en megasatsning inden for fødevarer, idet det forudsættes, at 
Vækstforum på sit møde den 13. juni 2007 beslutter at afgive indstilling til Re-
gionsrådet herom. 

  
Poul Müller tog et foreløbigt forbehold. 
  
Olav Nørgaard, Birgit Jonassen, Conny Jensen, Ulla Diderichsen, Kate Runge, Johannes 
Flensted-Jensen og Tove Videbæk var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Regionsrådet vedtog, 
  
at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 1,5 mio. kr. til forbere-
delse af en megasatsning inden for fødevarer, idet der i arbejdsgruppen indgår en re-
præsentant fra Region Midtjylland. 
  
Henning Gjellerod, Viggo Nielsen, Kate Runge, Martin Merrild, Leif Mørck, Preben Ander-
sen, Harry Jensen, Britta Bang, Gunhild Husum og Alice Espeholt var forhindret i at del-
tage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum har på sit møde den 13. juni 2007 besluttet at indstille til Regionsrådet, at 
der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 1,5 mio. kr. til forbere-
delse af megasatsning inden for fødevarer, at der nedsættes en arbejdsgruppe med eks-
perter, som får ansvaret for at beskrive og prioritere indsatsområder for fødevareområ-
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det i Region Midtjylland, at forslag til kommissorium for arbejdsgruppen godkendes, 
ogat der udpeges en repræsentant fra Vækstforum som formand for arbejdsgruppen. 
  
Baggrund 
Regionsrådet tiltrådte på sit møde den 10. januar 2007 Vækstforums erhvervsudvik-
lingsstrategi for 2007 – 2009 og den tilhørende handlingsplan for 2007 – 2008 for im-
plementering af erhvervsudviklingsstrategien. Erhvervsudviklingsstrategien vil skulle 
indgå i grundlaget for den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland, som Regions-
rådet skal vedtage inden udgangen af 2007. Af handlingsplanen fremgår, at der vil blive 
iværksat en megasatsning, der tager udgangspunkt i styrkepositioner og udviklingspo-
tentialer på fødevareområdet i Region Midtjylland. 
  
Midtjylland har en række erhvervsmæssige styrkepositioner, der er kendetegnet ved, at 
der findes en større gruppe af virksomheder inden for en branche eller sektor, der gen-
nem en årrække har bidraget til vækst, eksport eller beskæftigelse i regionen. Eller som 
givet nogle særlige regionale forhold har mulighed for på kort sigt at udvikle sig til en 
midtjysk styrkeposition. 
  
Vækstforum har besluttet, at der i første omgang frem til 2009 skal satses specielt på 
styrkepositionerne inden for energi og miljø, sundhed og fødevarer. Vækstforum opfatter 
disse tre områder som megasatsninger i det videre arbejde. 
  
Region Midtjylland har meget stærke positioner på fødevareområdet med en stor pro-
duktions-, forarbejdnings- og afsætningssektor, stærke forsknings- og videnmiljøer samt 
en lang række udviklings- og netværksinitiativer. De midtjyske fødevareerhverv omfatter 
både små og mellemstore producenter samt helt store internationale virksomheder.  
  
I takt med den stigende globalisering presses dansk fødevareindustri af lønkonkurrence 
fra f.eks. flere østeuropæiske lande, efterhånden som de opfylder moderne fremstillings-
standarder for kvalitet og effektivitet. Det skærper behovet for, at der i fremstillingen af 
danske fødevarer tilføjes merværdi i form af f.eks. mere viden, højere kvalitet eller en 
historie bag produktet. Det kan være i form af innovation i de forskellige led i værdikæ-
den og i form af større differentiering af produkterne, så fødevarerne afspejler forbru-
gernes krav og forventninger, herunder krav til f.eks. bæredygtighed, dyreetik, sikker-
hed, sporbarhed, delvis tilberedte madvarer/convenience og ”functional food”. Globalise-
ringens udfordringer skærper endvidere behovet for, at udbuddet af veluddannede og 
kompetente medarbejdere i den danske fødevaresektor matcher efterspørgslen. 
  
Udfordringerne modsvares af et stort potentiale, som er udviklet gennem mange år bl.a. 
på baggrund af den internationale konkurrence og diverse nationale myndighedskrav i 
forhold til miljø, fødevaresikkerhed mv. 
  
Kommissorium  

./. Der er udarbejdet vedlagte kommissorium, som beskriver processen med forberedelse af 
megasatsningen. Der nedsættes en arbejdsgruppe med eksperter bestående af repræ-
sentanter for centrale aktører inden for fødevareområdet til at forberede megasatsnin-
gen.  
  
Arbejdsgruppen har til opgave 
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1. at afdække, beskrive og prioritere et antal udfordringer og indsatsområder for fø-
devareområdet i Region Midtjylland i et langsigtet perspektiv, herunder belyse ef-
fekten af mulige initiativer,   

2. at identificere og beskrive 2-3 startprojekter til igangsætning ultimo 2007/primo 
2008 f.eks. inden for følgende temaområder: innovationskulturen i små og mel-
lemstore virksomheder i tilknytning til fødevareerhvervet, kvalificeret arbejdskraft 
til fødevarevirksomheder samt kvalitetsconvenience, 

3. at foreslå medlemmer til et antal udviklingsgrupper. Udviklingsgrupperne skal 
kvalificere de prioriterede indsatsområder og foreslå konkrete udviklingstiltag 
(udbud, demonstrationsprojekter, forsknings- og udviklingsprojekter, formålsbe-
stemte puljer mv.),  

4. at fungere som styregruppe for udviklingsgrupperne frem til disses afslutning 
medio 2008, 

5. at udarbejde og iværksætte en kommunikationsstrategi, der skal sikre, at der 
skabes synlighed omkring og overblik over megaprojektets aktiviteter for borgere 
og aktører. 

Arbejdsgruppen sammensættes af repræsentanter for følgende aktører/interesser: 

 Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret (1)  
 Fødevareindustrien/DI (1) 
 LO (1)  
 Dansk Fisk (1)  
 Dansk Akvakultur (1)  
 Århus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) og Handelshøjsko-

len Århus (Centre for research on customer relations in the food sector – MAPP) 
(2)  

 Danmarks Tekniske Universitet, Food-DTU (1)  
 Videncenter for FødevareUdvikling, VIFU (1)  
 Fødevarevirksomheder (2)  
 Detailhandelen (1)  
 Gastronomi og oplevelsesøkonomi (1) 
 Kommuner (1)  
 Fødevareministeriet, Direktoratet for FødevareErhverv (1)  
 Vækstforum (formand) 

Tidsplan 
Arbejdsgruppen forventes at fremlægge forslag til indsatsområder og udviklingsgrupper 
samt projektbeskrivelser vedrørende 2-3 startprojekter på Vækstforums møde den 10. 
december 2007.  
  
Kommissoriet sætter rammerne for arbejdsgruppens arbejde indtil sommeren 2008.  
  
Økonomi 
Implementeringenaf megasatsningen forventes i alt at beløbe sig til ca. 100 mio. kr. i 
programperioden. De enkelte initiativer forventes finansieret af EU’s strukturfondspro-
grammer (Mål 2 og Mål 3), EU’s landdistriktsprogram, Regionsrådets midler til erhvervs-
udvikling samt lokal medfinansiering. Der er tale om en satsning af betydelig størrelse, 
hvis gennemførelse bygger på samarbejde mellem og dermed finansiering fra relevante 
parter. 
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Bevillingen på 1,5 mio. kr. fra Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling anvendes 
til forberedelse af megasatsningen  som procesmidler i forbindelse med arbejdsgruppens 
arbejde, herunder til: 

 proceskonsulentbistand 
 informationsaktiviteter 
 analyser 
 afholdelse af møder 

Det samlede budget for Region Midtjyllands midler til finansiering erhvervsudviklingsini-
tiativer, indstillet af Vækstforum, udgør 115 mio. kr. i 2007. Regionsrådet har tidligere 
bevilget 24,4 mio. kr. i 2007 til erhvervsudviklingsinitiativer. 
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1-33-76-12-07 

36. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet Markedsplads for højtud-
dannede 

Resumé 

Som led i realisereringen af Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi foreslås, at der re-
serveres midler til et projekt bestående af 4 - 6 gensidigt supplerende eksperimenter, 
som har til formål at understøtte ansættelsen af højtuddannede i Region Midtjyllands 
virksomheder, i særdeleshed små og mellemstore virksomheder, samt virksomheder 
beliggende i regionens yderområder. Eksperimenterne følges af en forsker, der løbende 
skal dokumentere effekten. Projektet har en samlet budgetramme på 22,9 mio. kr. Det 
indstilles, at Regionsrådet heraf finansierer 9,1 mio. kr. Ud over finansiering fra Region 
Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler forudsættes medfinansiering fra EU, stat, kommu-
ner/erhvervsråd, videninstitutioner og private. Med hensyn til projektets organisering 
nedsættes en følgegruppe, der koordinerer projektets aktiviteter. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling reserveres 9,1 mio. kr. til 
gennemførelse af projektet "Markedsplads for højtuddannede" i perioden 2007-
2010, idet det forudsættes, at Vækstforum på sit møde den 13. juni 2007 be-
slutter at afgive indstilling til Regionsrådet herom, og idet det videre forudsæt-
tes, og 

  
at der opnås medfinansiering fra andre parter som beskrevet i finansieringsover-

sigten. 
 
Poul Müller tog et foreløbigt forbehold. 
  
Olav Nørgaard, Birgit Jonassen, Conny Jensen, Ulla Diderichsen, Kate Runge, Johannes 
Flensted-Jensen og Tove Videbæk var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Regionsrådet vedtog, 
  
at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling reserveres 9,1 mio. kr. til gen-
nemførelse af projektet "Markedsplads for højtuddannede" i perioden 2007-2010, idet 
det videre forudsættes,  
  
at der opnås medfinansiering fra andre parter som beskrevet i finansieringsoversigten. 
  
Henning Gjellerod, Viggo Nielsen, Kate Runge, Martin Merrild, Leif Mørck, Preben Ander-
sen, Harry Jensen, Britta Bang, Gunhild Husum og Alice Espeholt var forhindret i at del-
tage i sagens behandling. 
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Sagsfremstilling 

Vækstforum har på sit møde den 13. juni 2007 besluttet at indstille til Regionsrådet, at 
der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling reserveres 9,1 mio. kr. til gen-
nemførelse af projektet "Markedsplads for højtuddannede" i perioden 2007 – 2010, idet 
det forudsættes, at der opnås medfinansiering fra andre parter som beskrevet i finansie-
ringsoversigten. 
  
Regionsrådet tiltrådte på sit møde den 10. januar 2007 Vækstforums erhvervsudvik-
lingsstrategi for 2007 – 2009 og den tilhørende handlingsplan for 2007 – 2008 for im-
plementering af erhvervsudviklingsstrategien. Erhvervsudviklingsstrategien vil skulle 
indgå i grundlaget for den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland, som Regions-
rådet skal vedtage inden udgangen af 2007. 
  
Der eksisterer en række nationale tiltag, som har til formål at fremme ansættelsen af 
højtuddannede i erhvervslivet, i særdeleshed i små og mellemstore virksomheder. Men 
der er endnu ikke sket det afgørende gennembrud, der kan sikre de nationale såvel som 
regionale målsætninger om, at andelen af højtuddannede i virksomhederne skal stige 
markant i de kommende år. Derfor er formålet med det foreslåede projekt at afprøve 
metoder og modeller til at fremme virksomheders ansættelse af højtuddannet arbejds-
kraft. Projektet er relateret til Vækstforums delmål om at øge virksomheders innovati-
onskompetencer, herunder Erhvervsudviklingsstrategiens indikator om at andelen af 
højtuddannede i regionens virksomheder skal vokse fra 4% i 2005 til 10% i 2015. 
  
I forhold til de temaer, der uddyber delmålene i Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi, 
sigter projektet primært mod, 

 at øge andelen af små og mellemstore virksomheder, der ansætter højtuddannet 
arbejdskraft, 

 at understøtte samspil, netværk og partnerskaber mellem virksomheder og ud-
dannelses- og forskningsinstitutioner på både de erhvervsmæssige styrkepositio-
ner og nye vækstområder, og 

 at sikre et større samspil mellem yderområdernes virksomheder og viden- og ud-
dannelsesinstitutioner i regionen. 

Projektet er bygget op omkring en række selvstændige, men gensidigt supplerende eks-
perimenter, som sigter mod forskellige delelementer af problemstillingen med at få flere 
højtuddannede kandidater ansat i regionens virksomheder: 
  
Eksperiment 1:  Etablering af netværk mellem studerende og højtuddannede i lokalt 
Campus, sigter mod tiltrækning til og fastholdelse af studerende og kandidater i regio-
nens yderområder. Der foreligger en konkret plan om etableringen af et Campus i Ring-
købing-Skjern Kommune. Det foreslås derfor, at Ringkøbing-Skjern Kommune anmodes 
om at ansøge om at blive test-kommune for Campus-eksperimentet, men med inddra-
gelse af andre interesserede kommuner. 
  
Eksperiment 2:  Lokale kontaktmæglere, omfatter en målrettet og intensiv indsats for at 
afdække behovet for højtuddannet arbejdskraft. Mæglerne skal være opsøgende over for 
lokale virksomheder og bistå disse i en konkret analyse af behovet for højtuddannet ar-
bejdskraft; samt være bindeled til videregående uddannelsesinstitutioner. 
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Der udstationeres kontaktmæglere i op til 4 lokalområder for en 3-årig periode. En kon-
taktmægler skal deles af mindst to erhvervskontorer/-råd. 
  
Eksperiment 3: Karriere-kurser, sigter mod at øge de studerendes interesse for og ind-
sigt i de faglige udfordringer, som små og mellemstore virksomheder kan byde på. Kur-
serne, der udbydes af Aarhus Universitet, afvikles i samarbejde med erhvervsvirksom-
heder og kobles sammen med universitetets eksisterende mentorordning. 
  
Eksperiment 4: Regionale karriere-messer, sigter mod at arrangere konkrete fysiske 
mødesteder for virksomheder, studerende og højtuddannede kandidater. Der udbydes i 
alt tre lokale karrieremesser, som skal have markante lokale virksomheder som trækpla-
ster. 
  
Der tilknyttes en følgeforsker til projektet. Forskeren får til opgave løbende at dokumen-
tere forløbet og vurdere eksperimenternes gennemslagskraft i forhold til den overordne-
de målsætning om at få flere højtuddannede ud i regionens virksomheder samt bidrage 
til udviklingen af nye eksperimenter, såfremt der viser sig behov herfor. Der afsættes i 
den forbindelse midler til at igangsætte yderligere 1-2 endnu ikke specificerede eksperi-
menter i løbet af projektperioden. 
  
Der nedsættes en følgegruppe til at koordinere projektets aktiviteter, bestående af 1 
repræsentant fra Aarhus Universitet, 1 repræsentant fra Akademikernes Centralorgani-
sation, 1 repræsentant fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, 1 repræsentant fra 
Dansk Industri, 1 repræsentant fra Dansk Erhverv, 1 repræsentant fra Håndværksrådet, 
2 repræsentanter fra kommunerne, og 1 repræsentant fra Region Midtjylland.  
  

./. Projektets indhold er beskrevet nærmere i vedhæftede bilag.   
  
Økonomi 
  
Budget for en tre-årig periode: 

  

Eksperiment 1 8,1 mio. 
Eksperiment 2 9,0 mio. 
Eksperiment 3 1,5 mio. 
Eksperiment 4 0,3 mio. 
Ikke-specificerede eksperimenter 2,5 mio. 
Formidling (webside, jobbørs, konference) 0,6 mio. 
Følgeforskning, barriereundersøgelse, evaluering 0,9 mio. 
I alt 22,9 mio. 
  
  
Finansiering:  
Stat 0,2 mio. 
Kommuner/erhvervsråd 3,6 mio. 
Private 4,6 mio. 
Videninstitutioner 0,6 mio. 
EU 4,8 mio. 
Region Midtjylland 9,1 mio. 
I alt 22,9 mio. 
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Det samlede budget for Region Midtjyllands midler til finansiering erhvervsudviklingsini-
tiativer, indstillet af Vækstforum, udgør 115 mio. kr. i 2007. Regionsrådet har tidligere 
bevilget 24,4 mio. kr. til erhvervsudviklingsinitiativer i 2007. 


