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0-2-32-07 

1. Udpegning af repræsentanter til diverse bestyrelser 

Resumé 

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

Forretningsudvalget indstiller, 

at Regionsrådet udpeger et medlem til det Rådgivende Udvalg/Aftagerpanel for det 
Jordbrugsvidenskabelige fakultet ved Aarhus Universitet, 

  
at formanden bemyndiges til at aftale udpegningen af et medlem til studiebestyrel-

sen for den sociale højskole, CVU Vest, med Region Syddanmark, 

  
at direktionen bemyndiges til at udpege et medlem til det lokale uddannelsesud-

valg for lærer- og pædagogområdet, CVU Vest, 

  
at direktionen bemyndiges til at foretage udpegningen af medlemmer til de to i 

dagsordenen nævnte efter- og videreuddannelsesudvalg ved CVU Lillebælt i 
samarbejde med Region Syddanmark, 

  
at direktionen bemyndiges til at udpege to medlemmer til det lokale uddannelses-

udvalg ved Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, og 

  
at direktionen bemyndiges til at foretage udpegning i forbindelse med kommende 

henvendelser om udpegning til uddannelsesudvalg og efter- og videreuddannel-
sesudvalg. 

 
Gert Schou, Poul Müller, Gunhild Husum, Jonas Dahl og Johannes Flensted-Jensen var 
forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
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Regionsrådet udpegede Olav Nørgaard til det Rådgivende Udvalg/Aftagerpanel for det 
Jordbrugsvidenskabelige fakultet ved Aarhus Universitet. 
  
Anne V. Kristensen og Bodil Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Regionsrådet udpegede på de fire foregående møder i 2007 repræsentanter til en række 
bestyrelser m.v. på bl.a. undervisnings- og kulturområdet. Der er efterfølgende ind-
kommet en række nye anmodninger om, at Regionsrådet udpeger et medlem til de re-
spektive bestyrelser. 
  
I det følgende er oplistet de nye bestyrelser mv., som Regionsrådet er blevet anmodet 
om at udpege en eller flere repræsentanter til: 
  
Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet 
Det Jordbrugsvidenskabelige fakultet ved Aarhus universitet har anmodet Region Midtjyl-
land om at udpege et medlem til det Rådgivende Udvalg/Aftagerpanel for det Jordbrugs-
videnskabelige fakultet ved Aarhus Universitet. Udvalget nedsættes for at sikre en sam-
menhængende strategi i forskning, uddannelse, myndighedsberedskab og teknologiover-
førsel. Det indstilles, at Regionsrådet udpeger et medlem til det Rådgivende Ud-
valg/Aftagerpanel for det Jordbrugsvidenskabelige fakultet ved Aarhus Universitet. 
  
CVU Vest 

Studiebestyrelsen for den Sociale Højskole 

CVU Vest har anmodet Region Midtjylland om at udpege et medlem til studiebestyrelsen 
for den Sociale Højskole i forening med Region Sydjylland. Det indstilles, at Formanden 
bemyndiges til at aftale udpegningen med Region Syddanmark. 

  

Efter- og videreuddannelsesudvalget for lærer- og pædagogområdet 

CVU Vest har anmodet Region Midtjylland om at udpege et medlem til efter- og videre-
uddannelsesudvalget for lærer- og pædagogområdet. Det indstilles, at direktionen be-
myndiges til at udpege et medlem til det lokale uddannelsesudvalg. 

  

CVU Lillebælt 

CVU Lillebælts efter- og videreuddannelsesudvalg for sundhedsuddannelserne 

CVU Lillebælt har anmodet Region Midtjylland og Region Syd om at udpege fire med-
lemmer til efter- og videreuddannelsesudvalget for sundhedsuddannelserne i forening. 

  

CVU Lillebælts efter- og videreuddannelsesudvalg for de pædagogiske uddannelser 

CVU Lillebælt har anmodet Region Midtjylland og Region Syd om at udpege 3 medlem-
mer til efter- og videreuddannelsesudvalget for de pædagogiske uddannelser i forening. 

  

Det indstilles, at direktionen bemyndiges til at foretage udpegningen af medlemmer 
til de to ovennævnte uddannelsesudvalg og efter- og videreuddannelsesudvalg på CVU 
Lillebælt i samarbejde med Region Syddanmark. Fra administrativ side har Region Syd-
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danmark oplyst, at man indstiller samme fremgangsmåde til Regionsrådet for Region 
Syddanmark. 

Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg 

Den selvejende institution Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg har anmodet Region 
Midtjylland om at udpege to medlemmer til det lokale uddannelsesudvalg, som omfatter 
både social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske grunduddannelse. Der skal 
udpeges et medlem fra somatik-området samt et medlem fra psykiatri-området. Det 
indstilles, at direktionen bemyndiges til at udpege de to medlemmer til det lokale ud-
dannelsesudvalg. 

  

Det har hidtil været praksis i amterne, at der har været udpeget repræsentanter for ad-
ministrationen til efter- og videreuddannelsesudvalg mv.  

  

Det indstilles på den baggrund, at direktionen bemyndiges til at foretage udpegning i 
forbindelse med kommende henvendelser om udpegning til uddannelsesudvalg og efter- 
og videreuddannelsesudvalg. 
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1-22-49-07 

2. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 

Resumé 

Forberedelsesudvalgets regnskab forelægges Regionsrådet til foreløbig godkendelse med 
henblik på fremsendelse til revisionen. Forberedelsesudvalgets regnskab revideres af 
KPMG. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 godkendes med henblik på fremsendelse 
til revision. 

  
Gert Schou, Poul Müller, Gunhild Husum, Jonas Dahl og Johannes Flensted-Jensen var 
forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 

  

Anne V. Kristensen og Bodil Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

I bekendtgørelsen om Budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. i forbindelse med op-
rettelse af regioner skal årsregnskabet for 2006 for Forberedelsesudvalget aflægges af 
Forretningsudvalget for regionen til Regionsrådet. 
  

./. Hermed fremlægges regnskabet for 2006 for Forberedelsesudvalget. 
  
Af Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 fremgår, at nettodriftsudgifterne er 231.466 
kr. mindre end det korrigerede nettodriftsbudget. Nettodriftsudgifterne på i alt 
117.441.000 kr. er finansieret af de 4 amter, som har indgået i dannelsen af Region 
Midtjylland. Fordelingen er sket ud fra den fastsatte fordelingsnøgle. 
  
På anlægsområdet er der 3 anlægsbevillinger. Anlægsområdet udviser et mindre forbrug 
på 3.916.791 kr., hvilket primært skyldes et mindre forbrug på Etablering af driftscenter 
Holstebro end forudsat i budget 2006.  
  
Alle 3 anlægsbevillinger er af Forberedelsesudvalget besluttet finansieret ved ansøgning 
om lånedispensation i relation til engangspuljen til engangsinvesteringer i forbindelse 
med kommunalreformen og efterfølgende optagelse af lån. 
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Forberedelsesudvalgets regnskab skal fremsendes til revision hos Århus Amts revision, 
der er KPMG C Jespersen, senest den 1. juni 2007. 
  
Det reviderede regnskab skal godkendes i Regionsrådet og sendes til tilsynsmyndighe-
den senest den 15. november 2007. 
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1-22-46-07 

3. Århus Amts regnskab 2006 

Resumé 

Århus Amts regnskab forelægges Regionsrådet til foreløbig godkendelse med henblik på 
fremsendelse til revisionen. Århus Amts regnskab revideres af KPMG. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at Århus Amts regnskab 2006 godkendes med henblik på fremsendelse til revision. 

  
Gert Schou, Poul Müller, Gunhild Husum, Jonas Dahl og Johannes Flensted-Jensen var 
forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 

  

Anne V. Kristensen og Bodil Jensen 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. Regnskaberne danner grundlag for efterreguleringen af 
amternes delingsaftaler, der fordeler amternes aktiver, passiver, rettigheder og pligter 
samt personale til de modtagende myndigheder. 
  
Regionsrådet for Region Midtjylland skal i henhold til lovgivningen udarbejde og godken-
de regnskaberne for Ringkjøbing, Viborg og Århus amter. 
  

./. Hermed fremlægges regnskabet for Århus Amt.  
  
Regnskabet for Århus Amt for 2006 fremlægges i en form svarende til Århus Amts regn-
skab for de senere år, idet der i omfanget af bemærkninger er taget hensyn til, at amtet 
er nedlagt. 
  
Af Århus Amts regnskab 2006 fremgår, at udgifterne ifølge det udgiftsbaserede regnskab 
har oversteget indtægterne med 1.514 mio. kr. I forbindelse med optagelse af nye lån er 
der afdraget ekstraordinært 540 mio. kr. Korrigeret for ekstraordinære afdrag er udgifter 
ca. 975 mio. kr. højere end indtægterne.  
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Der har været en ekstraordinær anlægsaktivitet på godt 200 mio. kr. 
  
Driftsudgifterne overstiger de budgetterede driftsudgifter med 460 mio. kr. til øget akti-
vitet, sygesikringsmedicin og øvrig sygesikring og 40 mio. kr. til kommunale medfinan-
sieringsaftaler. 
  
Det omkostningsbaserede regnskab for Århus Amt 2006 udviser et underskud på 573,4 
mio. kr. I dette resultat indgår en regulering af tjenestemandspensionsforpligtelsen ud-
over den udbetalte pension på 122 mio. kr. 
  
Det omkostningsbaserede regnskab danner udgangspunkt for efterreguleringen af afta-
len om deling af Århus Amts aktiver, passiver mv. i forbindelse med kommunalreformen. 
  
Amtets regnskab skal fremsendes til revision hos Århus Amts revision, der er KPMG C 
Jespersen senest den 1. juni 2007.  
  
Det reviderede regnskab skal sammen med efterreguleringen af delingsaftalen godken-
des i Regionsrådet og sendes til tilsynsmyndigheden senest den 15. november 2007. 
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1-22-48-07 

4. Viborg Amts regnskab 2006 

Resumé 

Viborg Amts regnskab forelægges Regionsrådet til foreløbig godkendelse med henblik på 
fremsendelse til revisionen. Viborg Amts regnskab revideres af Kommunernes Revision. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at Viborg Amts regnskab 2006 godkendes med henblik på fremsendelse til revisi-
on. 

 
Gert Schou, Poul Müller, Gunhild Husum, Jonas Dahl og Johannes Flensted-Jensen var 
forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 

  

Anne V. Kristensen og Bodil Jensen 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. Regnskaberne danner grundlag for efterreguleringen af 
amternes delingsaftaler, der fordeler amternes aktiver, passiver, rettigheder og pligter 
samt personale til de modtagende myndigheder. 
  
Regionsrådet for Region Midtjylland skal i henhold til lovgivningen udarbejde og godken-
de regnskaberne for Ringkjøbing, Viborg og Århus amter. 
  

./. Hermed fremlægges regnskabet for Viborg Amt.  
  
Regnskabet for Viborg Amt for 2006 fremlægges i en form svarende til Viborg Amts 
regnskab for de senere år. 
  
Af Viborg Amts regnskab 2006 fremgår, at udgifterne ifølge det udgiftsbaserede regn-
skab har oversteget indtægterne med 442 mio. kr. Underskuddet skyldes især merudgif-
ter på socialområdet til medfinansiering af kommunale opgaveløsninger på ca. 54 mio. 
kr., og på sundhedsområdet til meraktivitet på sygehuse, sygesikringsmedicin og øvrig 
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sygesikring på i alt 128 mio. kr. Herudover har der været en ekstraordinær efterregule-
ring vedrørende 2004, 2005 og 2006 for 5-amtsaftalen på ca. 82 mio. kr. 
  
Endvidere har der i 2006 været en vækst i anlægsaktiviteten, ikke mindst vedrørende 
bygning af handicapboliger på ca. 143 mio. kr. 
  
Det omkostningsbaserede regnskab for Viborg Amt 2006 udviser et underskud på 404 
mio. kr. 
  
Heri indgår hensættelser på 26 mio. kr. til tjenestemandspensioner udover de udbetalte 
pensioner. 
  
Det omkostningsbaserede regnskab danner udgangspunkt for efterreguleringen af afta-
len om deling af Viborg Amts aktiver, passiver mv. i forbindelse med kommunalrefor-
men. 
  
Amtets regnskab skal fremsendes til revision hos Viborg Amts revision, der er Kommu-
nernes Revision, senest den 1. juni 2007. 
  
Det reviderede regnskab skal sammen med efterreguleringen af delingsaftalen godken-
des i Regionsrådet og sendes til tilsynsmyndigheden senest den 15. november 2007.  
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1-22-47-07 

5. Ringkjøbing Amts regnskab 2006 

Resumé 

Ringkjøbing Amts regnskab forelægges Regionsrådet til foreløbig godkendelse med hen-
blik på fremsendelse til revisionen. Ringkjøbing Amts regnskab revideres af Kommuner-
nes Revision. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at Ringkjøbing Amts regnskab 2006 godkendes med henblik på fremsendelse til 
revision. 

  
Gert Schou, Poul Müller, Gunhild Husum, Jonas Dahl og Johannes Flensted-Jensen var 
forhindret i at deltage i sagens behandling. 
  
Direktionen indstiller endvidere, 
  
at ændringer af regnskabspraksis vedrørende immaterielle aktiver og pensionsfor-

pligtelsen vedrørende VLTJ godkendes, og 

  
at Regionsrådet tager til efterretning, at Ringkjøbing Amts ejerandel i lighed med 

Århus Amts ejerandel i Odderbanen er optaget i amtets balance til en værdi på 0 
kr. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 

 

Anne V. Kristensen og Bodil Jensen 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. Regnskaberne danner grundlag for efterreguleringen af 
amternes delingsaftaler, der fordeler amternes aktiver, passiver, rettigheder og pligter 
samt personale til de modtagende myndigheder. 
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Regionsrådet for Region Midtjylland skal i henhold til lovgivningen udarbejde og godken-
de regnskaberne for Ringkjøbing, Viborg og Århus amter. 
  

./. Hermed fremlæggesregnskabet for Ringkjøbing Amt . 
  
Af Ringkjøbing Amts omkostningsbaserede regnskab 2006 fremgår, at udgifterne har 
oversteget indtægterne med 830 mio. kr. 
  
Der har været en meraktivitet på anlægsområdet på ca. 385 mio. kr. i forhold til det op-
rindelige budget 2006. 
  
På sundhedsområdet har der været en meraktivitet, øgede udgifter til medicin m.v. på 
ca. 140 mio. kr. Til kommunale medfinansieringsaftaler m.v. har der været merudgifter 
på ca. 55. mio. kr. 
  
Det omkostningsbaserede regnskab for Ringkjøbing Amt 2006 udviser et underskud på 
437 mio. kr. Efter regnskabspraksis i Ringkjøbing Amt aktiveres den del af anlægsudgif-
ter ikke, som overvejende er reparation eller renovering etc. af amtets ejendomme. 
  
Det omkostningsbaserede regnskab danner udgangspunkt for efterreguleringen af afta-
len om deling af Ringkjøbing Amts aktiver, passiver mv. i forbindelse med kommunalre-
formen. 
  
Amtets regnskab skal fremsendes til revision hos Ringkjøbing Amts revision, der er 
Kommunernes Revision, senest den 1. juni 2007. 
  
Det reviderede regnskab skal sammen med efterreguleringen af delingsaftalen godken-
des i Regionsrådet og sendes til tilsynsmyndigheden senest den 15. november 2007. 
  
Siden behandlingen i Forretningsudvalget er der følgende tilføjelser: 
  
Der er følgende ændringer af regnskabspraksis i forhold til tidligere år: 
Immaterielle aktiver: 
Fra regnskabsår 2005 optages immaterielle anlægsaktiver i balancen, såfremt disse er 
erhvervet mod vederlag og opfylder definitionen på aktiver, og værdien af aktivet på 
erhvervelsestidspunktet kan opgøres pålideligt. Amtet har ikke identificeret immaterielle 
aktiver, der opfylder samtlige kriterier for indregning.  
 
Pensionsforpligtelsen vedr. VLTJ medtages ikke. Forpligtelsen dækkes af staten. 
  
Brev fra Statsforvaltningen Midtjylland vedrørende årsregnskab 2005  

./. Jf. brev af 22. februar 2007 fra Statsforvaltningen Midtjylland vedrørende årsregnskab 
2005 gøres Regionsrådet opmærksom på, at Amtsrådet den 14. december 2006 beslut-
tede fortsat at værdisætte amtet ejerandel i VLTJ til 0,- kr. i amtets balance. Revisionen 
har anført at man i henhold til gældende konteringsregler skal optage selskabet til den 
indre værdi, der er 33,7 mio. kr. 
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1-20-10-07 

6. Økonomirapport marts 2007 

Resumé 

Den første økonomirapport for Region Midtjylland viser, at det forventede årsresultat er 
præget af et væsentligt udgiftspres på sundhedsområdet.  

Forretningsudvalget indstiller, 

at økonomirapporten tages til efterretning. 
 
Gert Schou, Poul Müller, Gunhild Husum, Jonas Dahl og Johannes Flensted-Jensen var 
forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 

  

Anne V. Kristensen og Bodil Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

./. Den første økonomirapport for Region Midtjylland viser, at det forventede årsresultat er 
præget af et væsentligt udgiftspres på sundhedsområdet. 
  
Der er en række usikkerhedsmomenter i denne økonomirapport: begrænset erfarings-
grundlag på grund af etablering af ny kommunal og regional struktur, vanskeligheder 
omkring dannelse af rapporter m.v., udfaldet af regnskaber 2006 for amterne og de her-
af afledte efterreguleringer for de modtagende myndigheder, og usikkerhed omkring 
aktivitetsdata vedrørende DRG, mellemregional afregning samt kommunal medfinansie-
ring. 
  
Den overordnede vurdering viser følgende: 

 Udgiftspresset på Sundhedsområdet inkl. behandlingspsykiatrien vurderes til 631 
mio. kr., hvoraf Forberedelsesudvalget/Regionsrådet har afgivet tillægsbevillinger 
på 149 mio. kr. Vurderingen svarer til den vurdering, der er beskrevet i budget-
vejledningen for 2008.  

 Social- og specialundervisningsområdet forventer ikke problemer med at overhol-
de udgifts- og indtægtsbudgettet, idet den samlede aktivitet på området har lig-
get over det forventede. 

 Regional Udvikling forventer overholdelse af budgettet. 
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 For administrationen er der tegn på merforbrug. En nærmere analyse af hele ad-
ministrationsområdet vil blive forlagt Forretningsudvalget på mødet den 27. juni 
2007.  

Der vil på Forretningsudvalgsmødet den 27. juni 2007 blive fremlagt en udvidet rapport, 
der i tillæg til den økonomiske vurdering også vil indeholde en opfølgning på aktivi-
tetsmål. 
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1-20-4-06-V 

7. Bilag til Kasse- og Regnskabsregulativet 

Resumé 

I Kasse- og Regnskabsregulativet er det forudsat, at der udarbejdes 10 bilag, som sam-
men med regulativet fastlægger de styrings- og forretningsprincipper, som gælder for 
Region Midtjyllands kasse- og regnskabsvæsen. Der fremsættes med det-
te punkt forslag til "Retningslinier for anvisning". Retningslinier for anvisning kan træde i 
kraft pr. 1. juni 2007. Desuden vedlægges til orientering Lånebekendtgørelsen. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at forslag til "Retningslinier for anvisning" godkendes og træder i kraft den 1. juni 
2007. 

  
Gert Schou, Poul Müller, Gunhild Husum og Jonas Dahl var forhindret i at deltage i sa-
gens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 

 

Anne V. Kristensen og Bodil Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

./. På Forberedelsesudvalgets møde den 15. november 2006 blev Kasse- og Regnskabsre-
gulativet for Region Midtjylland vedtaget. I Kasse- og Regnskabsregulativet er det forud-
sat, at der udarbejdes 10 bilag, som sammen med regulativet fastlægger de styrings- og 
forretningsprincipper, som gælder for Region Midtjyllands kasse- og regnskabsvæsen. 
Der er udarbejdet vedlagte tidsplan for, hvornår de enkelte bilag forventes at være fær-
dige til politisk behandling. 
  

./. Vedlagt er bilaget "Retningslinier for anvisning ", der er en samling af bilag 1 og 2 i 
Kasse- og Regnskabsregulativet - "Retningslinier for anvisning" og "Procedurer og for-
retningsgange for registrering og betalingseffektuering af alle økonomiske transaktio-
ner". Desuden vedlægges Lånebekendtgørelsen, hvortil der på nuværende tidspunkt ik-
ke er supplerende regler. De øvrige bilag vil jf. tidsplanen blive forelagt til beslutning 
senere. 
  
Retningslinier for anvisning 
I Kasse- og Regnskabsregulativet er de overordnede retningslinier for anvisning fastsat, 
mens vedlagte forslag til "Retningslinier for anvisning" fastsætter de mere detaljerede 
regler for anvisning. Heri fastsættes procedurer og forretningsgange for registrering og 
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betalingseffektuering af alle økonomiske transaktioner, herunder køb og salg af varer og 
tjenesteydelser hos eksterne leverandører, sygesikringsbetalinger og lønudbetalinger 
mv. Formålet med retningslinierne er at sikre funktionsadskillelse og godkendelsespro-
cedurer, som i forhold til risici er afstemte områderne imellem. 
  
Retningslinier for anvisning skal på en række områder suppleres af mere detaljerede 
regler - ofte i form af en regnskabsinstruks/forretningsgangsbeskrivelse - der medvirker 
til den nærmere kontrol af de decentrale procedurer på det pågældende område. 
  
Der har været løbende dialog med Region Midtjyllands eksterne revisor, KPMG 
C.Jespersen under udarbejdelsen af Retningslinier for anvisning". Når alle bilag til Kasse- 
og Regnskabsregulativet er udarbejdet, vil KPMG C.Jespersen udarbejde en samlet udta-
lelse.  
  
Lånebekendtgørelsen 
I januar udsendte Indenrigs- og sundhedsministeriet "Bekendtgørelse af regionernes 
låntagning og meddelelse af garantier mv.". Lånebekendtgørelsen detailregulerer regio-
nerne i større omfang end det har været tilfælde i amterne. I den forbindelse er der sær-
ligt 3 ting, man skal være opmærksom på: 
  
1) Regionerne har ikke nogen generel låneadgang til en del af anlægsudgifterne, som 
det var tilfældet i amterne. Det betyder, at en region kun kan optage lån efter meddelt 
dispensation fra indenrigs- og sundhedsministeren (undtaget herfra er dog lån til almene 
boliger på socialområdet). 
  
2) Til regionens låntagning henregnes også indgåelse af eks. leje- og leasingaftaler der 
overstiger en værdi af 5 mio. kr. Således har man deponeringspligt ved disse typer af 
aftaleindgåelse. Tilsvarende gælder for aftaler om drift af institutioner hvis værdi sam-
men med eventuelle samhørende aftaler overstiger 5 mio. kr. Der er givet mulighed for 
at søge dispensation herom hos indenrigs- og sundhedsministeren - navnligt i tilfælde 
hvor der er tale om kortvarige lejemål. 
  
3) Der kan ikke optages lån i udenlandsk valuta. 
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1-30-209-06-V 

8. Videreførelse af Sundheds- og Patientskolen i Grenaa 

Resumé 

Sundheds- og patientskolen er placeret på Regionshospitalet Grenaa og er et 2-årigt pro-
jekt finansieret af Århus Amt (Region Midtjylland) for uddannelse af patienter med kroni-
ske sygdomme. Projektet er finansieret frem til 30. juni 2007. Fremover vil Norddjurs 
Kommune og Region Midtjylland i fællesskab have det overordnede ansvar for drift og 
videreudvikling af Sundheds- & Patientskolen. Af hensyn til kommunens eksterne finan-
siering lægges der op til at projektet videreføres over en 4-årig periode frem til juni 
2011. Omkostningerne til driften af projektet vil være ca. 550.000 kr. årligt for Region 
Midtjylland. Udgifterne dækker ansættelse af en fælles projektkoordinator, sekretærbi-
stand, administration, kørsel, varekøb, kvalitetssikring, evaluering, kurser/konferencer, 
annoncering og diverse udgifter. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at Sundheds- og Patientskolen i Grenaa videreføres i en 4-årig periode som be-
skrevet, og  

  
at projektets driftsbudget på ca. 550.000 kr. årligt for regionen og ca. 400.000 kr. 

årligt for Norddjurs Kommune (jf. bilag) godkendes. Regionens udgifter er inde-
holdt i budgettet til Regionshospitalet Randers. 

 
Gert Schou, Poul Müller, Gunhild Husum og Jonas Dahl var forhindret i at deltage i sa-
gens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 

 

Anne V. Kristensen og Bodil Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Sundheds- og patientskolen, der er placeret på Regionshospitalet Grenaa, er et 2-årigt 
projekt finansieret af Århus Amt (Region Midtjylland) for uddannelse af patienter med 
kroniske sygdomme. Projektet er finansieret frem til 30. juni 2007. 
  
Målgruppen for skolen er patienter og borgere med diabetes, lungesygdomme (KOL), 
hjertesygdomme, diabetes og overvægt. Deltagerne kommer fra hele Djursland. På sko-
len arbejder man med at øge målgruppernes kapacitet for egenomsorg i forhold til deres 
sygdom for derigennem at forbedre deres livskvalitet og sundhedstilstand. Der udbydes 
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både sygdomsspecifikke tilbud (kost, motion, rygestop) og tværgående tilbud baseret på 
modellen ”lær at leve med kronisk sygdom”. 
  
Henvisning til kurserne sker gennem praktiserende læge og afdelingerne på Regionsho-
spitalerne Randers og Grenaa. 
  
Løbende monitorering og kvalitetssikring ligger i en styregruppe, hvor der sidder repræ-
sentanter fra kommuner, region, praktiserende læger og regionshospitalet. Den endelige 
evaluering foretages i maj/juni 2007, men der foreligger allerede midlertidige resultater, 
der viser stor tilfredshed og positiv effekt på deltagernes livsstil. 
  
Indsatsen på skolen er i forbindelse med den nye sundhedslov blevet en delt regio-
nal/kommunal opgave. Således er der elementer, der fortsat vil være regionale ansvars-
områder mens andre er kommunale opgaver. 
  
Fremadrettet model for sundheds- og patientskolen 
Fremover vil Norddjurs Kommune og Region Midtjylland i fællesskab have det overord-
nede ansvar for drift og videreudvikling af Sundheds- og Patientskolen. Af hensyn til 
kommunens eksterne finansiering vil det være fordelagtigt, at projektet videreføres over 
en 4-årig periode frem til juni 2011. 
  
Adgangen til Sundheds- og Patientskolen vil fortsat foregå via henvisning fra praktise-
rende læger i Norddjurs, Regionshospitalerne Randers og Grenaa, men det bliver grad-
vist udvidet til at omfatte Norddjurs Kommunes hjemmepleje og socialrådgivere. Mål-
gruppen til de nuværende tilbud bliver også udvidet til at omfatte patienter med kroniske 
muskel- og skeletlidelser som gigt, ryglidelser og osteoporose. Tilbuddet er åbent for 
borgere fra andre kommuner end Norddjurs. Det vil være en mellemkommunal afregning 
for den del af tilbuddet, der er et kommunalt ansvarsområde. 
  
Modulerne, kost – motion - rygestop og "lær at leve med kronisk sygdom" tilrettelæg-
ges, så de afvikles geografisk spredt i kommunen. Udflytning af modulerne fra lokalerne 
på Regionshospitalet Grenaa til institutioner i kommunen vil tidligst kunne ske ved afvik-
ling af hold i efteråret 2007. 
  

./. I skolen bliver der endvidere implementeret et 2-årigt projekt om rehabilitering af 
personer, der er behandlet for kræft, som Norddjurs Kommune har modtaget projekt-
støtte til fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Projektkoordineringen vil foregå i tæt 
samarbejde med den fælles projektkoordinator. 
  
Evaluering 
Fælles monitorering/evaluering af Sundheds- og Patientskolens samlede udvidede tilbud 
bliver afrapporteret en gang i kvartalet via styregruppen, og projektet helhedsevalueres i 
slutfasen. Planlægningen af evalueringen sker i tæt samarbejde med Center for Folke-
sundhed. Parterne forventer at kunne anvende et evalueringsværktøj for patientunder-
visning, som Center for Folkesundhed er i gang med at udvikle og derved bidrage med 
sammenlignelige resultater på tværs i regionen. Organisationsmodellen for Sundheds- og 
Patientskolen kan endvidere tænkes at danne grundlag for en evaluering af samarbejdet 
mellem region, kommune og praktiserende læger. 
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Økonomi 
./. Omkostningerne til driften af projektet vil være ca. 550.000 kr. årligt for Region 

Midtjylland og ca. 400.000 kr. for Norddjurs Kommunes vedkommende. Desuden bidra-
ger Norddjurs Kommune med 1.550.000 kr. for årene 2007 og 2008 via projektstøtten 
fra Sundheds- og Indenrigsministeriet til kræftrehabiliteringsprojektet, der er nævnt 
ovenfor. Udgifterne dækker ansættelse af en fælles projektkoordinator, sekretærbistand, 
administration, kørsel, varekøb, kvalitetssikring, evaluering, kurser/konferencer, annon-
cering og diverse udgifter. Der vedlægges desuden bilag vedrørendeBeregning af kur-
susudgifter 2007-2011 Region og kommune . 
  
Sagen har været drøftet i Underudvalget for Primær Sundhed. Her anbefaler man, at 
projektet tiltrædes på de beskrevne vilkår. 
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1-11-7-06-V 

9. Orientering om ændring af centerstrukturen i Hospitalsenheden Vest 

Resumé 

I efteråret 2006 blev det besluttet at ændre organisations- og ledelsesstrukturen på Sy-
gehus Ringkjøbing set i forhold til den tidligere organisering i Ringkjøbing Amt. Forbere-
delsesudvalget blev orienteret om disse ændringer på mødet den 15. november 2006. 
I forhold til denne organisationsændring har Hospitalsenheden Vest, der dækker Regi-
onshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm, besluttet at ændre den 
interne organisation og fjerne centerniveauet, da det viste sig ikke at være nødvendigt 
for at sikre administrativ støtte til afdelingerne. I forlængelse heraf gennemføres desu-
den forskellige andre organisatoriske ændringer, herunder sammenlægning af afdelinger 
og oprettelse af administrative teams. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 
  
Gert Schou, Poul Müller, Gunhild Husum og Jonas Dahl var forhindret i at deltage i sa-
gens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 

  

Anne V. Kristensen og Bodil Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

I 2001 blev det tidligere Ringkjøbing Amts sygehuse (i Herning, Holstebro, Lemvig, 
Ringkøbing og Tarm) organiseret som ét sygehus med 5 indgange og der blev etableret 
en centerstruktur med centre på tværs af de 5 matrikler samt en række amtsafdelinger. 
  
De 5 sygehuse er i Region Midtjyllands organisation blevet Regionshospitalet Herning, 
Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Lemvig, Regionshospitalet Ringkøbing og 
Regionshospitalet Tarm med en fælles hospitalsledelse. De 5 hospitaler benævnes sam-
let som Hospitalsenheden Vest. 
  
I 2006 blev det som optakt til overgangen til Region Midtjylland, og med etableringen af 
en hospitalsledelse, besluttet at ændre i centerstrukturen for at styrke afdelingsledelses-
niveauet. Forberedelsesudvalget blev orienteret om denne beslutning på mødet den 15. 
november 2006. Den justerede centerstruktur forudsatte, at centerledelsen alene bestod 
af en centerleder, som i det væsentlige havde til opgave at sikre den administrative støt-
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te til afdelingerne. Der er lagt vægt på, at afdelingsniveauet er det bærende element 
såvel fagligt som økonomisk. 
  
I forbindelse med opbygningen af den justerede centerstruktur har det vist sig i dialogen 
mellem hospitalsledelsen og afdelingsledelserne, at centerniveauet ikke er nødvendigt 
for at sikre den administrative og ledelsesmæssige støtte til afdelingsledelsesniveauet. I 
samarbejde med afdelingsledelserne har hospitalsledelsen derfor besluttet at fjerne cen-
terniveauet og i stedet sikre den administrative støtte til afdelingsledelserne gennem 
etablering af et dedikeret administrativt supportteam bestående af AC-medarbejdere 
med udgangspunkt fra hospitalets fælles administration. 
  
Centerlederstillingerne har med undtagelse af én været opslået ledige, men har været 
vanskelige at få besat med det stillingsindhold de havde. Der har således ikke været an-
sat centerledere, bortset fra én stilling, som forlods var besat med en tidligere center-
souschef. Der pågår forhandlinger med denne medarbejder og vedkommendes faglige 
organisation om at finde en passende stilling til erstatning for centerchefstillingen. 
  
Hospitalsledelsen vil etablere en række relevante mødefora (både permanente og ad 
hoc) bestående af forskellige grupperinger af afdelingsledelser afhængig af emnerne. 
Formålet med at etablere sådanne mødefora er at begrænse mødeaktiviteten, og samti-
dig sikre og styrke den tværgående dialog mellem afdelingsledelserne. 
  
Hospitalsledelsen har desuden indledt processen med at fusionere de to selvstændige 
medicinske afdelinger og tilsvarende de to anæstesiologiske afdelinger i Hospitalsenhe-
den Vest. Formålet er en bedre og mere hensigtsmæssig koordination af hver af de to 
områder, samtidig med at der vil være en bedre matchning i forhold til de tilsvarende 
afdelinger i de øvrige hospitalsenheder i Region Midtjylland. Det forventes, at udrednin-
gen kan færdiggøres inden medio 2007. 
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1-30-31-06-V 

10. Projekt for produktivitetsfremmende omlægninger i stråleterapien på Århus 
Universitetshospital, Århus Sygehus 

Resumé 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet bevilgede i 2005 10,2 mio. kr. til et produktivitets-
fremmende projekt ved Stråleterapien ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. 
Hospitalet har netop udarbejdet en rapport til ministeriet, hvor der gøres rede for 
de opnåede resultater. Det fremgår af rapporten, at der er opnået væsentlige resultater i 
forhold til effektivisering og kvalitetsforbedring, ligesom der er etableret en øget kapaci-
tet til uddannelse af stråleterapisygeplejersker. På grund af samtidige omfattende om- 
og udbygninger af Onkologisk Afdeling, udskiftning og udvidelse af antallet af accelerato-
rer har dele af projektet taget længere tid at gennemføre end først forventet. Stråletera-
pien har derfor endnu ikke opnået den målsatte produktivitet på 6000 behandlinger pr. 
accelerator ( i 37 timers drift) pr. år, men det er forventningen, at denne produktivitet 
opnås i 2009. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

  
Gert Schou, Poul Müller, Gunhild Husum og Jonas Dahl var forhindret i at deltage i sa-
gens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget, idet Regionsrådet anmoder om, at der til Regionsrådet gives 
en redegørelse for, hvordan produktivitetsstigningen kan opnås væsentligt hurtigere end 
anslået. 
  
Anne V. Kristensen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet bevilgede i sommeren 2005 fra Kræftpulje 2005 10,2 
mio. kr. til et projekt omfattende produktivitetsfremmende investeringer, nye arbejds-
gange og opgaveglidning i Stråleterapien ved Kræftcentret, Onkologisk Afdeling, Århus 
Universitetshospital, Århus Sygehus (AUH-ÅS) med henblik på at opnå samme effektivi-
tet som Nederlands Kanker Institut, Amsterdam (6000 årlige behandlinger pr. accelera-
tor i 37 timers drift). På AUH-ÅS var blev der i 2004 foretaget ca. 5000 behandlinger pr. 
accelerator pr. år. 
  
AUH-ÅS har i marts måned 2007 udarbejdet statusrapport til Indenrigs- og Sundhedsmi-
nisteriet, hvori der redegøres for resultaterne af projektet. 



 

 

Regionsrådet 23. maj 2007 
 

328 

  
Det oprindelige projekt bestod af tolv delprojekter, hvoraf ni med et samlet budget på 
ca. 8 mio. kr. er gennemført eller er under gennemførelse, medens der er søgt om ud-
sættelse af tre delprojekter med et samlet budget på ca. 2 mio. kr. til afvikling på et 
senere tidspunkt. Hospitalet afventer endnu ministeriets afgørelse herom. 
  
Det fremgår af statusrapporten, at projektet har styrket en række organisatoriske og 
faglige områder i stråleterapiafdelingen, og at afdelingen er kommet et væsentligt skridt 
fremad i bestræbelserne på at indføre mere rationelle arbejdsgange. Projektet er tids-
mæssigt faldet sammen med mange andre projekter med forbindelse til en omfattende 
om- og udbygning af Onkologisk Afdeling og udskiftning og udvidelse af antallet af acce-
leratorer. Mængden af store omlægninger har medført, at nogle af initiativerne tager 
længere tid at realisere end forventet.  
  
AUH-ÅS har derfor endnu ikke opnået den målsatte produktivitet. Produktiviteten er 
uforandret fra 2004 til 2006, men det er fortsat afdelingens mål at nå denne produktivi-
tet i 2009, jf. rapport om realiseringen af den midtjyske stråleplan, som blev forelagt 
Regionsrådet på møde den 7. februar 2007. 
  
AUH-ÅS fremhæver nogle delprojekter, som allerede nu har stor effekt: 

 Læringscentret med 3D Acceleratorsimulering, som er en forudsætning for at 
kunne øge antallet af strålesygeplejersker under uddannelse i den grad, som den 
midtjyske stråleplan foreskriver. Læringscentret er taget i anvendelse og indvies 
officielt i løbet af foråret.  

 Den hurtige indførelse af IMRT (intensitetsmoduleret strålebehandling) og billed-
vejledt strålebehandling har medført en stor kvalitetsforbedring. 15 % af alle be-
handlinger gennemføres nu med disse teknikker.  

 Opgaveflytning: Strålesygeplejerskerne har overtaget lægers og fysikeres opga-
ver ved nyopsætninger og radiografer har overtaget al ikke-kompleks dosisplan-
lægning fra fysikerne. 

Herudover fremhæver AUH-ÅS en række andre delprojekter, der sammen med afslutnin-
gen af den igangværende ombygning og udbygning forventes at medføre den målsatte 
produktivitet: 

 Der er indkøbt moderne fiksationsudstyr (til fastgøring af patienten under stråle-
behandlingen) med henblik på standardisering af arbejdsgange.  

 MR-simulering er under etablering med henblik på at opnå en bedre bestemmelse 
af det syge område, som skal strålebehandles.  

 Der er udviklet individuel fleksibel booking af forløbspakker, som sikrer, at den 
enkelte patient tildeles den realistiske tid ved acceleratoren med henblik på at 
undgå tomgang for personalet og unødig ventetid for patienten.  

 Hurtigere behandlingsteknik er indført ved brystkræftbehandling  
 Ny it-baseret patientinformation er undervejs. 

./. Indhold i og status for de enkelte delprojekter er nærmere beskrevet i vedlagte 
Statusrapport fra Århus Universitetshospital til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 
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1-30-31-06-V 

11. Samling af brystkræftkirurgi og endetarmskræftkirurgi inden for Hospitalsen-
hed Vest 

Resumé 

I efteråret 2006 besluttede det tidligere Ringkjøbing Amt at igangsætte en udredning af 
henholdsvis bryst- og endetarmskræftkirurgien med henblik på at samle de to områder 
på hver sin matrikel, idet begge områder er blevet varetaget på både Regionshospitalet 
Holstebro og Regionshospitalet Herning. På baggrund af indstilling fra to tværfaglige ar-
bejdsgrupper ansøger Hospitalsledelsen for Hospitalsenhed Vest om godkendelse af en 
samling af brystkræftkirurgien på Regionshospitalet Holstebro og en samling af ende-
tarmskræftkirurgien på Regionshospitalet Herning. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at det tiltrædes inden for Hospitalsenhed Vest at samle brystkræftkirurgien ved 
Regionshospitalet Holstebro og endetarmskræftkirurgien ved Regionshospitalet 
Herning. 

  
Socialistisk Folkeparti tog forbehold. 
  
Gert Schou, Poul Müller, Gunhild Husum og Jonas Dahl var forhindret i at deltage i sa-
gens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Socialistisk Folkeparti stemte imod med følgende begrundelse: Socialistisk Folkeparti er 
ikke uenige i begrundelsen for samlingen af brystkræftkirurgien og endetarmskræftkirur-
gien inden for Hospitalsenhed Vest, men Socialistisk Folkeparti ønsker, at den endelige 
beslutning afventer tilbagemelding fra Sundhedsstyrelsen og den samlede hospitalsplan-
lægning. 
  
Anne V. Kristensen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Baggrund 
I efteråret 2006 besluttede det tidligere Ringkjøbing Amt at igangsætte udredning af 
henholdsvis brystkræftkirurgien og endetarmskræftkirurgien med henblik på at samle de 
to områder på hver sin matrikel, idet begge områder hidtil er blevet varetaget på både 
Regionshospitalet Holstebro og Regionshospitalet Herning. Beslutningen blev i december 
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2006 forelagt Underudvalget vedrørende service, kvalitet, plan og struktur, som anbefa-
lede at lade overvejelserne indgå i det videre plangrundlag for området. 
  

./. Der har været nedsat to arbejdsgrupper, som har foretaget udredningen af grundlaget 
for de to organisationsændringer, og arbejdet er på nuværende tidspunkt afsluttet, såle-
des at der foreligger to rapporter vedrørende samling af henholdsvis brystkræftkirurgi og 
endetarmskræftkirurgi. 
  
Ifølge rapporten om brystkræftkirurgi anbefales området samlet på Regionshospitalet 
Holstebro, hvilket forventes at kunne ske pr. 1. august 2007. Samlingen af endetarms-
kræftkirurgien forventes at kunne ske pr. 1. september 2007 på Regionshospitalet Her-
ning. 
  
Behovet for ekstra operationsstuer og sengekapacitet som følge af samlingerne vil blive 
løst igennem mindre tilpasninger på hver af de to matrikler. 
  
De to arbejdsgrupper har endvidere arbejdet med beskrivelsen af, hvordan det fremtidi-
ge patientforløb optimalt skal organiseres med henblik på at opnå kortest mulig udred-
ning og behandlingsforløb. 
  
Samlingen af de to områder vil ikke medføre behov for en budgettilførsel til drift eller 
anlæg. De personalemæssige konsekvenser er af et så begrænset omfang, at varsling 
ikke skønnes nødvendig, men forventes at kunne afklares ved intern dialog. 
  
Med forslaget om samling af henholdsvis brystkræftkirurgien og endetarmskræftkirurgi-
en pr. august og september 2007 vil der blive taget forskud på den hospitalsplanlæg-
ningsproces, som vil finde sted i løbet af efteråret 2007, hvor de enkelte specialer udre-
des og en nærmere organisering og placering af funktionerne fastlægges. 
  
Da der imidlertid er tale om en mindre intern omorganisering inden for Hospitalsenhed 
Vest, som er begrundet i hensynet til at sikre det patientmæssige volumen og den fort-
satte rekruttering, hvilket i sidste ende har indflydelse på behandlingens kvalitet, anbe-
fales det, at de interne organisationsændringer gennemføres. 
  
Underudvalget vedrørende service, kvalitet, plan og struktur tilsluttede sig på møde den 
23. april 2007 administrationens anbefaling om, at Hospitalsenhed Vest arbejder videre 
med samlingen af de to kirurgiske områder, da organisationsændringen udelukkende 
betragtes som intern, og idet området fortsat vil indgå som en del af den hospitalsplan-
lægning, der skal finde sted senere på året. 
  
Begrundelsen for samlingen af de to områder er først og fremmest hensynet til et til-
strækkeligt stort patientunderlag, som er væsentligt for den nødvendige erfaringsopsam-
ling, og dermed for kvaliteten. 
  
Samlingen betyder endvidere, at mulighederne for at fastholde og eventuelt udvide ud-
dannelsesmulighederne inden for hvert af de to områder sikres. 
  
Endelig er der hensynet til rekrutteringen. En samling af områderne med et dertil høren-
de større patientvolumen er ligeledes væsentlig i forhold til at rekruttere kvalificerede 
speciallæger. 
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1-01-77-06-V 

12. Etablering af lærings- og mestringskonceptet 

Resumé 

Som led i en forbedret kronikerindsats arbejdes der i den vestlige del af regionen med 
lærings- og mestringsprincipper efter en norsk model. En arbejdsgruppe har udarbejdet 
en projektbeskrivelse for et 3-årigt pilotprojekt vedrørende ’Uddannelse af mennesker 
med kroniske lidelser og anvendelse af lærings- og mestringsprincipper i uddannelsen i 
den vestlige del af Region Midtjylland’. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at finansieringen af projektet godkendes, herunder at puljen for fællesprojek-
ter/aftaler med kommuner under Regionalt Sundhedssamarbejde bidrager med 
885.000 kr. i 2007, 1.150.000 kr. i 2008 og 2009 samt 1.045.000 kr. i 2010. 

  
Gert Schou, Poul Müller, Gunhild Husum og Jonas Dahl var forhindret i at deltage i sa-
gens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
 
Anne V. Kristensen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Som led i en forbedret kronikerindsats arbejdes der i den vestlige del af regionen med 
lærings- og mestringsprincipper efter en norsk model. En arbejdsgruppe har udarbejdet 
en projektbeskrivelse for et 3-årigt pilotprojekt vedrørende ’Uddannelse af mennesker 
med kroniske lidelser og anvendelse af lærings- og mestringsprincipper i uddannelsen i 
den vestlige del af Region Midtjylland’.  
  
Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra kommunerne, de praktiserende læger, pa-
tientforeninger, Hospitalsenhed Vest, Center for Folkesundhed og Regionalt Sundheds-
samarbejde.  
  
Ved lærings- og mestringskonceptet undervises kronisk syge og deres pårørende af en 
erfaren patient sammen med en fagperson (læge, sygeplejerske eller anden med sund-
hedsfaglig baggrund). Det centrale i projektet er uddannelse af kronisk syge samt kom-
petenceudvikling af undervisere. 
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Administrationen og kommunerne i klyngen omkring Hospitalsenhed Vest bakker op om-
kring projektet. Der er således i sundhedsaftalen for klyngen af kommuner omkring Ho-
spitalsenhed Vest indgået en særlig aftale om deltagelse i det 3-årige pilotprojekt. 
Der vil blive tilbudt lærings- og mestringsforløb i kommunalt regi indenfor: 
Undervisning af mennesker med kroniske lidelser diagnosespecifikt indenfor diabetes, 
lunge og hjerteforløb. 
  
Undervisning af mennesker med kroniske lidelser på tværs af diagnoser 
I relation til den diagnosespecifikke uddannelse er der mulighed for at kommunerne kan 
gå sammen om nogle undervisningsforløb. 
  
På Hospitalsenhed Vest vil lærings- og mestringskonceptet blive integreret i uddannel-
sesforløb indenfor diabetes og KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) samt eventuelt 
hjertehold. 
  
Den praktiske fordeling mellem kommunernes og Hospitalsenhed Vests uddannelsestil-
bud vil blive klarlagt i projektforløbet. 
  
Det er intentionen, at pilotperioden starter 1. april 2007 med forberedelse af projektet 
samt igangsætning af pilotdrift fra 1. august 2007. Alle kommuner i klyngen tilknyttet 
Hospitalsenhed Vest deltager.  
  
Regionens udgifter er fordelt som følger: Der ansættes 1½ projektkoordinator og en ad-
ministrativ medarbejder på projektet. Udgifter til disse finansieres halvt gennem Center 
for Folkesundheds budget og halvt gennem pulje under Regionalt Sundhedssamarbejde.  
  
Gennem puljen finansieres i øvrigt; Uddannelse af de fagpersoner og erfarne patienter, 
der skal undervise i lærings- og mestringsforløbene, Aktiviteter og temadage, Evaluering 
og database i forbindelse med projektet.  
  
Der er i projektet budgetteret med midler til honorering af praktiserende læger i forbin-
delse med faglig bistand og udgående funktion i forbindelse med undervisning i kommu-
nerne. Dette foreslås ligeledes finansieret gennem puljen under Regionalt Sundheds-
samarbejde. 
  
De udgifter Hospitalsenheden Vest har i forbindelse med projektet deles op, således at 
puljen under Regionalt Sundhedssamarbejde dækker udgifterne til udvikling af det nye 
koncept på hospitalet og transportomkostninger i forbindelse med personalets udgående 
funktion i forhold til kommunerne. Hospitalsenheden Vest afholder selv udgifterne til 
selve undervisningen af de kroniske patienter.  
  
Nedenstående tabel giver et overblik over regionens udgifter til projektet. 
  



 

 

Regionsrådet 23. maj 2007 
 

333 

Budget for Pilotprojektet 
 Budget 

2007 
Budget 
2008 

Budget 
2009 

Budget 
2010 

Center for Folkesundhed     
Projektkoordinator 250.000 400.000 400.000 400.000 
Administrativ medarbejder 65.000 100.000 100.000 100.000 
Samlet udgift 315.000 500.000 500.000 500.000 
     
Regionalt Sundhedssamar-
bejde 

    

Projektkoordinator 250.000 400.000 400.000 400.000 
Administrativ medarbejder 65.000 100.000 100.000 100.000 
Uddannelse af fagpersoner og 
erfarne patienter 

100.000 100.000 100.000 - 

Aktiviteter og temadage 150.000 150.000 150.000 - 
Evaluering og database 150.000 100.000 100.000 300.000 
Rapportering - - - 75.000 
     
Praktiserende læger 50.000 50.000 50.000 50.000 
     
Udviklingsomkostninger på 
Hospitalsenheden Vest 

100.000 200.000 200.000 100.000 

Transportudgifter Hospitals-
enheden Vest 

20.000 50.000 50.000 20.000 

Samlet udgift 885.000 1.150.000 1.150.000 1.045.000 
     
Hospitalsenheden Vest     
Medarbejdere - KOL 60.000 120.000 120.000 60.000 
Medarbejdere - diabetes 100.000 200.000 200.000 100.000 
Medarbejdere - hjerte Uafklaret Uafklaret Uafklaret Uafklaret 
Samlet udgift 160.000 320.000 320.000 160.000 
     
Samlet udgift for Region Midt-
jylland 

1.360.000 1.970.000 1.970.000 1.705.000 

 
./. Projektbeskrivelsen vedlægges som bilag. 
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1-01-44-06-V 

13. Organisering af genoptræning og rådgivning af børn og unge med handicap i 
Region Midtjylland 

Resumé 

Administrationen har haft en arbejdsgruppe nedsat, som har haft til opgave at udarbejde 
et forslag til, hvordan rådgivning og genoptræning af børn og unge med handicap i Regi-
on Midtjylland kan organiseres. Arbejdsgruppen har fokuseret på, at der skabes sam-
menhængende patientforløb, og at kommunerne tilbydes at købe ydelser hos regionen 
med et ensartet højt fagligt serviceniveau. Det foreslås, at der etableres én samlet orga-
nisation (Børn og Unge Centrets Fællesfunktion) med selvstændig økonomi og med én 
overordnet centerledelse. Derudover etableres afdelingsledelsesfunktioner på de enkelte 
afdelinger i Ry, Viborg, Randers, Århus og Herning/Holstebro. Arbejdsgruppen anbefaler, 
at ydelser fra Børn og Unge Centret er en integreret del af børnenes hospitalsforløb, så-
ledes at der sikres kontinuitet i patientforløbene både under og efter hospitalsopholdene. 
Dette kan sikres ved, at der i alle forløb er tilknyttet en specialrådgiver fra Børn og Unge 
Centret i forbindelse med den indsats, der foregår på hospitalet. Specialrådgiverne er 
gennemgående i forhold til de enkelte børn/forældre. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at forslag til model for organisering af genoptræning og rådgivning af børn og unge 
med handicap i Region Midtjylland godkendes. 

  
Gert Schou, Poul Müller, Gunhild Husum og Jonas Dahl var forhindret i at deltage i sa-
gens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
 
Anne V. Kristensen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Administrationen har haft en arbejdsgruppe nedsat, som har haft til opgave at udarbejde 
et forslag til, hvordan rådgivning og genoptræning af børn og unge med handicap i Regi-
on Midtjylland kan organiseres. Den specialiserede rådgivning og vejledning organiseres i 
én organisatorisk enhed under Psykiatri- og Socialområdet, og Sundhedsområdet og 
Psykiatri og Socialområdet indgår en samarbejdskontrakt i forhold til den specialiserede 
rådgivning og vejledning, der foregår i regionalt regi. Sagen er drøftet i det Regionale 
MED-Udvalg (RMU), der bakkede op om løsningen. RMU havde dog gerne set mere ind-
dragelse af medarbejdersiden i det forberedende arbejde, og at inddragelsen skal sikres i 
forbindelse med implementeringen. 
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Baggrunden for nedsættelsen af arbejdsgruppen har dels været, at regionen i henhold til 
serviceloven efter aftale med kommunalbestyrelsen kan yde genoptræning og special-
rådgivning til børn og unge med handicap, og dels at genoptræning og rådgivning af 
børn og unge med handicap er organiseret på forskellig vis i de amter, som indgår i Re-
gion Midtjylland. 
  
Arbejdsgruppen har fokuseret på, at der skabes sammenhængende patientforløb og, at 
kommunerne tilbydes at købe ydelser hos regionen med et ensartet højt fagligt service-
niveau. 
  
Den model, som arbejdsgruppen anbefaler, bliver implementeret, er en hybrid af 
de modeller, der blev vedtaget af henholdsvis Århus og Viborg amter. Det foreslås, at 
der etableres én samlet organisation (Børn og Unge Centrets Fællesfunktion) med selv-
stændig økonomi og med én overordnet centerledelse. Derudover etableres afdelingsle-
delsesfunktioner på de enkelte afdelinger i Ry, Viborg, Randers, Århus og Her-
ning/Holstebro. 
  
Arbejdsgruppen anbefaler, at ydelser fra Børn og Unge Centret er en integreret del af 
børnenes hospitalsforløb, således at der sikres kontinuitet i patientforløbene både under 
og efter hospitalsopholdene. Dette kan sikres ved, at der i alle forløb er tilknyttet en 
specialrådgiver fra Børn og Unge Centret i forbindelse med den indsats, der foregår på 
hospitalet. Specialrådgiverne er gennemgående i forhold til de enkelte børn/forældre. 
Specialrådgiverne bistår med udarbejdelsen af hospitalernes genoptræningsplan og sik-
rer den videre kontakt i forhold til Børn og Unge Centret og hjemkommunen. Hvis kom-
munerne vælger at købe ydelser fra Børn og Unge Centret, kan specialrådgiverne tilknyt-
tes børnene/de unge efter udskrivning. 
  
Patientforløbene inddeles i 3 faser: 

 I fase 1 udredes og behandles barnet på hospitalet, stationært eller ambulant. 
Når barnet er lægeligt færdigbehandlet eller udredt udarbejdes en genoptræ-
ningsplan, som sendes til kommunen. 

 I fase 2, som kan vare op til 3 måneder, modtager barnet specialiseret ambulant 
genoptræning i hospitalsregi. I denne fase forbereder kommunen sig på at skulle 
visitere til det videre forløb i relation til serviceloven. 

 I fase 3 foregår genoptræningen i relation til lov om social service efter kommu-
nal visitation. Kommunerne har mulighed for at købe denne genoptræning hos 
Børn og Unge Centret. Ydelserne leveres fra Børn og Unge Centrets afdelinger. 

De kommuner, som køber ydelser af Børn og Unge Centret, indgår aftale med Region 
Midtjylland herom. Afregning sker på baggrund af ydelses- og takstkataloget. 
  
Organiseringen indebærer følgende for hospitalerne: 
Århus Universitetshospital - Skejby, Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet 
Herning vil få stillet specialrådgiver til rådighed. På Regionshospitalet Viborg vil handi-
capteamet gå fra at være en del af hospitalet til at være finansieret og drevet via den 
sociale lovgivning. 
For hospitalerne er ordningen udgiftsneutral. 
  
Der er behov for, at børneafdelingerne og Børn og Unge Centret i fællesskab præciserer 
begrebet ”færdigbehandlet” samt den konkrete arbejdsdeling i regionens opgaveløsning, 
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hvor Børn og Unge Centret har en helt central rolle. Det er endvidere vigtigt, at børneaf-
delingerne sørger for, at der er en ensartet praksis på området. Dette vil være med til at 
sikre, at Region Midtjylland tilbyder børn/familier og kommuner et ensartet tilbud præget 
af høj faglig kvalitet. 
  
Med udgangspunkt i det forventede forbrug af ydelser fra Børn og Unge Centret, på bag-
grund af opgørelser fra de enkelte pædiatriske afdelinger, beregnes en ramme svarende 
til et fastsat antal fuldtidsstillinger på Børn og Unge Centret. Rammen opgøres i timer til 
en timepris af 628 kr., svarende til abonnementsprisen for kommunernes forbrug af Børn 
og Unge Centrets ydelser. Det indebærer således, at der indgås en aftale mellem sund-
hedsområdet og socialområdet, hvor hospitalerne garanteres levering af ydelser i hen-
hold til rammen, og socialområdet (Børn og Unge Centret) garanteres en betaling herfor. 
  
Justeringer i forhold til rammen sker på baggrund af opgørelser af den faktiske aktivitet. 
Aktiviteten opgøres af Børn, Unge og Specialrådgivning. 
  
Afregning sker månedsvis bagud, med en 1/12 del af rammebeløbet. 
  
Nedenstående tabel viser det forventede forbrug af ydelser fra Børn og Unge Centret 
opgjort i antal fuldtidsstillinger, som de enkelte pædiatriske afdelinger har meldt ud. 
Sundhedsområdet forpligter sig til at finansiere denne ramme. 
  

Afdeling Antal børn pr. år Forventet timeforbrug 
Skejby 90 1.350 
Randers  50 750 
Viborg 50 750 
Herning 60 900 
I alt  250 børn 3.750 timer 

  
Opgørelsen er baseret på et skøn af de faktiske leverede timer for så vidt angår aktivite-
ten i det nuværende Handicapteam på Regionshospitalet Viborg. De faktisk leverede ti-
mer skal omregnes til den for Børn og Unge Centrets fastsatte BTP (brugertidsprocent), 
fastsat til 61 %. 
  
Således svarer opgørelsen af faktiske timer til et personalebehov svarende til ca. 3 stil-
linger efter omregning. Hertil skal lægges ændrede vilkår og behov til blandt andet ledel-
se, administration og sekretariatsbetjening, som følge af den organisatoriske og geogra-
fiske udvidelse af funktionsområdet. 
  
Der arbejdes på at få et bedre skøn over den forventelige aktivitet. Afregning og opfølg-
ning vil basere sig på det faktiske forbrug. 
  
Afregning og opfølgning vil basere sig på samme principper som Børn, Unge og Special-
rådgivning benytter overfor primærkommuner, der køber ydelser indenfor samme kate-
gori. 
  
Modellen evalueres første kvartal 2008. De budgetmæssige tilpasninger som følge af 
denne sag vil blive fremlagt ved budgetopfølgningen 
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./. I vedlagte Rapport vedrørende organisering af genoptræning og rådgivning af børn og 
unge med handicap i Region Midtjylland og bilagetBeskrivelse af faserne beskrives den 
foreslåede model nærmere. 
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1-35-72-38-07 

14. Orientering om resultaterne af stressundersøgelse blandt den voksne befolk-
ning i Region Midtjylland 

Resumé 

En undersøgelse af stress blandt den voksne befolkning i Region Midtjylland viser, at 
stressniveauet er højest i bunden af jobhierarkiet. Det er derfor vigtigt at ’kigge nedad’ i 
organisationen, når man skal forebygge stress på arbejdspladsen. Desuden viser under-
søgelsen, at arbejde er den væsentligste kilde til stress, men flere samtidige belastnin-
ger på og udenfor arbejde øger det samlede stressniveau. Arbejdspladsen er en vigtig 
arena for forebyggelse af stress, men arbejdspladsens stresspolitik bør være helhedsori-
enteret. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning, og 

  
at resultaterne fra stressundersøgelsen indgår i Regions Midtjyllands arbejde med 

udarbejdelse af retningslinjer for stress. 

Gert Schou, Poul Müller, Gunhild Husum og Jonas Dahl var forhindret i at deltage i sa-
gens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
 
Anne V. Kristensen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Stress er blevet et vigtigt emne både i forhold til befolkningens sundhed generelt og i 
forhold til psykisk arbejdsmiljø. 
  
Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse Hvordan har du det? indeholder oplys-
ninger om stress i den voksne befolkning i regionen. Der er foretaget en analyse af 
stressniveauet i den erhvervsaktive del af befolkningen. Dels er sammenhængen mellem 
stress og placering i arbejdspladsens jobhierarki undersøgt. Dels er det undersøgt, hvilke 
former for belastninger i dagligdagen, der især øger stressniveauet. 
  
Undersøgelsens resultater kan bruges i forebyggende tiltag, herunder ved udformningen 
af stresspolitikker på arbejdspladser. 
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Resultat: 
Undersøgelsen viser, at stressniveauet er højest i bunden af jobhierarkiet (kortuddanne-
de uden ledelsesansvar). 
  
Kommentar: 
Der er for tiden meget fokus på stress blandt ledere og højt uddannede medarbejdere. 
Forklaringen kan være, at det generelle stressniveau på arbejdsmarkedet er stigende i 
disse år, og at grupperne øverst i jobhierarkiet har lettest ved at gøre opmærksom på 
problemet i kraft af let adgang til medier m.v. 
  
Undersøgelsen viser imidlertid, at stressniveauet stiger for hvert trin, man bevæger sig 
nedad i jobhierarkiet. Det er derfor vigtigt at ’kigge nedad’ i organisationen, når man 
skal forebygge stress på arbejdspladsen. 
  
Resultat: 
Seks former for belastende livsomstændigheder er relateret til stressniveauet: 1) Øko-
nomi 2) Boligsituation 3) Arbejdssituation 4) Forholdet til partneren 5) Forholdet til fami-
lie og venner 6) Sygdom hos personen selv 7) Sygdom hos partner, familie og nære 
venner. Af disse er en belastende arbejdssituation den vigtigste stressfaktor hos perso-
ner med arbejde. 
  
Mere end halvdelen af de personer, der er belastet af deres arbejdssituation, har andre 
typer af belastninger. Flere slags belastninger øger stressniveauet betydeligt. 
  
Kommentar: 
Der fokuseres meget på arbejde som kilde til stress. Samtidig nævnes fritiden som en ny 
stressfaktor på grund af et stigende antal fritidsaktiviteter især i børnefamilier. Når man 
skal lave en indsats for at forebygge stress, er det vigtigt at vide, hvor meget de forskel-
lige typer af belastninger påvirker stressniveauet, så man ved, hvor man skal sætte ind. 
  
Undersøgelsen viser klart, at arbejdspladsen er den vigtigste arena for forebyggelse af 
stress. Men samtidig peger resultaterne i retning af, at arbejdspladsens stresspolitik bør 
være helhedsorienteret, så man tager højde for, at medarbejdere, der er udsat for flere 
former for belastninger (på og udenfor arbejde), har størst risiko for at få stress. 
  
Metode: 
I undersøgelsen bruges et internationalt anerkendt stressmål, som ikke specifikt knytter 
sig til arbejdslivet. Stressniveauet måles gennem ti spørgsmål, der tilsammen kan give 
et mere præcist billede af personens stressniveau. Spørgsmålene handler f.eks. om op-
levelse af krav og indflydelse, om håndtering af uventede situationer og irritationsmo-
menter, om man oplever at kunne styre og magte sit liv osv. 
  
Denne måde at måle stress er mere nuanceret end den stressmåling, der bruges i en 
række andre danske undersøgelser, hvor der direkte spørges til, om personen oplever 
stress. Den sidste metode frarådes af eksperter på området. Ved at måle det generelle 
stressniveau frem for arbejdsrelateret stress, er det endvidere muligt at se, hvor meget 
stressniveauet påvirkes af henholdsvis arbejde og andre faktorer. 
  
Der vil senere blive offentliggjort flere analyser af stress i den midtjyske befolkning. Et 
tema vil være stress og ”det grænseløse arbejde”/”konflikten mellem arbejde og privat-
liv”. 
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Resultaterne offentliggøres i Hvordan har du det? Online. 
  

./. Der vedlægges som bilag stressundersøgelsen. 
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1-35-72-38-07 

15. Orientering om strategi for formidling af resultater fra "Hvordan har du det?" 

Resumé 

Formidling af nye resultater fra Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse "Hvordan 
har du det?" har høj prioritet.  Der er lagt en samlet formidlingsstrategi, der har til for-
mål at gøre undersøgelsens resultater tilgængelige for fagfolk, politiske og administrative 
beslutningstagere og offentligheden. Der orienteres her om de forskellige elementer i 
formidlingsstrategien. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 
 
Gert Schou, Poul Müller, Gunhild Husum og Jonas Dahl var forhindret i at deltage i sa-
gens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
 
Anne V. Kristensen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Region Midtjyllands undersøgelse af folkesundheden Hvordan har du det? har til formål 
at styrke vidensgrundlaget for det regionale og kommunale sundhedsarbejde. Derfor har 
formidling af resultaterne høj prioritet.  
  
Center for Folkesundhed har startet et e-tidsskrift Hvordan har du det? Online, hvor nye 
resultater fra Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse Hvordan har du det? publi-
ceres.  
  
De første resultater fra undersøgelsen blev offentliggjort i november 2006 i rapporten 
"Hvordan har du det? Sundhedsprofil for region og kommuner". Rapporten omhandler a) 
selvvurderet helbred og kronisk sygdom og b) sundhedsvaner (rygning, alkohol, vægt, 
fysisk aktivitet og kost). 
  
De to emner er centrale ved tilrettelæggelse af den borgerrettede og patientrettede fo-
rebyggelse i kommuner og region. Det var derfor vigtigt, at kommunerne så hurtigt som 
muligt fik adgang til undersøgelsens resultater på disse områder til brug i processen med 
at formulere kommunale sundhedspolitikker. 
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Folkesundhedsundersøgelsen indeholder imidlertid flere andre emner af interesse for 
arbejdet med at forbedre folkesundheden i Region Midtjylland. De vil blive belyst i en 
række temanumre af Hvordan har du det? Online. 
  
Det første nummer handler om stress, og indeholder tre artikler: 

 Stress og placering i jobhierarkiet 
 Stress og belastende livsomstændigheder – hvilke belastninger betyder mest? 
 Sådan har vi spurgt om stress. 

./. Tidsskriftet kan læses påwww.folkesundhed-midt.dk, hvor man også kan tilmelde sig en 
abonnementsservice, så man fremover får besked pr. mail, når der kommer nye numre. 
  
Temaet for næste nummer af Hvordan har du det? Online er kroniske patienter. Der fo-
kuseres på sociale forskelle i sundhedsvaner blandt kroniske patienter. Dernæst følger et 
nummer om de praktiserende lægers rådgivning til deres patienter om rygning, kost, 
motion, vægttab, alkohol og stress. 
  
Temaerne for de efterfølgende numre er ikke endeligt fastlagt. Kommunerne opfordres 
til at komme med forslag til emner, som man ønsker belyst. Det forventes, at der kom-
mer 10-12 numre pr. år. 
  
Hvordan har du det? Online er en del af den samlede indsats for at formidle resultaterne 
fra undersøgelsen til fagfolk, politiske og administrative beslutningstagere og offentlig-
heden. 
  
Formidling af undersøgelsens resultater har indtil videre omfattet: 
  

 
1. Sundhedsprofil for region og kommuner 

Rapporten blev præsenteret den 21. november 2006 på en temadag i Herning 
Kongrescenter for kommunale og regionale politikere og embedsmænd. 
 

2. Kommunerunde 
Som opfølgning på temadagen har Center for Folkesundhed fra december til ulti-
mo april besøgt 18 ud af 19 kommuner. Resultaterne for den enkelte kommune 
er blevet fremlagt og diskuteret for en vekslende kreds af folkevalgte og em-
bedsmænd: formænd og medlemmer af sundhedsudvalg, forvaltningschefer og 
medarbejdere i de nye sundhedsafdelinger. 
 

3. Arrangementer om kommunal sundhedspolitik 
Flere kommuner har afholdt offentlige møder eller temadage for kommunalbesty-
relsen om den kommunale sundhedspolitik, hvor Center for Folkesundhed har 
været inviteret til at fremlægge resultater fra sundhedsprofilen. 

 
4. Kursus for kommunerne i brug af sundhedsprofilen 

Som afslutning på kommunerunden er der blevet afholdt en kursusdag den 12. 
og 17. april for ledere og medarbejdere i de kommunale sundhedsafdelinger. Kur-
susdagen havde overskriften ”Sundhedsprofilen på arbejde”, og formålet var at 
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give inspiration til, hvordan sundhedsprofilens tal kan anvendes i praksis i det 
kommunale sundhedsarbejde. 

 
Formidling af resultater fra undersøgelsen vil fremover ske gennem: 
 

5. Hvordan har du det? Online 
Som nævnt ovenfor offentliggøres nye resultater fra undersøgelsen i e-tidsskriftet 
Hvordan har du det? Online.  
 

 
6. Regionale fora for patientrettet forebyggelse og sundhedsfremme 

For at fremme dialogen om den patientrettede forebyggelse og sundhedsfremme 
på tværs af regionen oprettes der inden for rammerne af den generelle sund-
hedsaftale tre regionale fora for hospitalerne, kommunerne og almen praksis. Re-
sultater fra Hvordan har du det? vil indgå som en del af det faglige input ved mø-
derne. Center for Folkesundhed er sekretariat for de faglige netværk, der etable-
res i løbet af 2007. 
 

 
7. Analyser på bestilling 

Kommunerne tilbydes mod betaling uddybende analyser, f.eks. analyser hvor en 
kommune opdeles i mindre geografiske enheder. Der tilbydes i første omgang en 
analysepakke svarende til en medarbejders arbejdsindsats i en uge. Analysernes 
specificeres i dialog mellem den rekvirerende kommunes sundhedsafdeling og 
Center for Folkesundhed.  
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1-30-90-06-V 

16. Orientering om rapport vedr. sundhedscentre i Region Midtjylland 

Resumé 

I forbindelse med udarbejdelsen af sundhedsaftalerne blev der nedsat en temagruppe 
om sundhedscentre i Region Midtjylland med repræsentation fra alle kommuner, hospita-
ler og sundhedsstaben i regionen.  
  
Temagruppen vedrørende sundhedscentre har nu udarbejdet en rapport med beskrivel-
ser af sundhedscentrene i Region Midtjylland. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at rapporten tages til orientering. 
 
Gert Schou, Poul Müller, Gunhild Husum og Jonas Dahl var forhindret i at deltage i sa-
gens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Anne V. Kristensen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

I temagruppen er der blevet arbejdet med at lave en beskrivelse af de enkelte sund-
hedscentre i regionen. Beskrivelserne er udarbejdet på baggrund af et fastlagt ske-
ma/koncept. Disse skemaer med beskrivelser af de enkelte sundhedscentre er blevet 
samlet i en rapport, som giver et overblik over sundhedscentrene i Region Midtjylland. 
  
Af rapporten fremgår det, at sundhedscentre ikke er en ensartet størrelse, og at der ar-
bejdes ud fra forskellige modeller for sundhedscentre forskellige steder i regionen, base-
ret på de lokale behov, som det enkelte sundhedscenter skal dække. Derudover er der 
stor variation i, hvor udviklet de forskellige sundhedscentre er på nuværende tidspunkt. 
Nogle er endnu kun på tegnebrættet mens andre allerede er veletablerede. 
  

./. Rapport af 1. maj 2007 vedr. sundhedscentre i Region Midtjylland vedlægges. 
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1-30-72-136-07 

17. Arkæologisk undersøgelse af jordarealer til Det Nye Universitetshospital i Århus 

Resumé 

I forbindelse med etableringen af Det Nye Universitetshospital i Århus har Moesgård Mu-
seum gjort opmærksom på forpligtelsen til at standse jordarbejder ved fund af fortids-
minder. I den forbindelse vil Moesgård Museum foretage en arkæologisk prøveudgrav-
ning på de 10 hektar, Århus Amt købte af Århus Kommune i 2006, og om nødvendigt en 
egentligt arkæologisk undersøgelse. Udgifter til arkæologiske undersøgelser afholdes af 
bygherren. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at redegørelsen om arkæologisk undersøgelse af jordarealer til Det Nye Universi-
tetshospital i Århus tages til efterretning, og 

  
at finansiering af undersøgelsen med op til 200.000 kr. af budgettet for 2007 for 

Det Nye Universitetshospital godkendes. 

  
Gert Schou, Poul Müller, Gunhild Husum og Jonas Dahl var forhindret i at deltage i sa-
gens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
 
Anne V. Kristensen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Samlingen af de somatiske hospitalsfunktioner i Århus forudsætter, at Århus Kommune 
ændrer kommuneplanens rammer til hospitalsformål for de områder primært nord og 
vest for Århus Universitetshospital, Skejby, som ønskes anvendt til Det Nye Universi-
tetshospital. 
  
Århus Kommune har udsendt forslag til kommuneplantillæg nr. 107 for området i offent-
lig høring. Efter høringsfasen forventes kommuneplantillægget endeligt behandlet og 
godkendt i Århus Byråd efter sommerferien 2007. 
  

./. Moesgård Museum har i forbindelse med høringen fremsendt vedlagte brev Vedr.: Nyt 
sygehusområde ved Skejby Sygehus - arkæologisk vurdering , hvor museet gør op-
mærksom på forpligtigelsen i museumslovens § 27 til at standse jordarbejder ved fund 
af fortidsminder. Ved fund af fortidsminder kan arbejdet standses i op til et år med hen-
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blik på arkæologiske undersøgelser. Udgifter til arkæologiske undersøgelser afholdes af 
bygherren. 
  
Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital, Region Midtjylland har den 11. april 
2007 afholdt møde med Moesgård Museum. Moesgård Museum anser det på grundlag af 
tidligere undersøgelser for sandsynligt, at der kan findes fortidsminder i området. Med 
henblik på at sikre, at jordarbejder i forbindelse med Det Nye Universitetshospital ikke 
standses af arkæologiske fund, anbefaler Moesgård Museum, at der foretages en arkæo-
logisk prøveudgravning i området. Som følge af mødet har Moesgård Museum indsendt 
budget og projektbeskrivelse for en arkæologisk prøveudgravning til godkendelse i Kul-
turarvsstyrelsen. 
  

./. Det samlede område for Det Nye Universitetshospital er på ca. 95 hektar. Moesgård 
Museum vil ikke undersøge de ca. 50 hektar på Århus Universitetshospital, Skejbys nu-
værende grund og skovarealerne umiddelbart vest herfor, da der ikke forventes at kun-
ne findes fortidsminder her på grund af eksisterende bebyggelse og skovplantning (Area-
lerne mærket 1 og 3 i Bilag 2 ). 
  

./. Moesgård Museum har tilkendegivet at kunne foretage en arkæologisk forundersøgelse 
før sommerferien 2007 og om nødvendigt en egentlig arkæologisk undersøgelse inden 
sommeren 2008 på de ca. 10 hektar, som Århus Amt i 2006 købte af Århus Kommune 
nord og syd for det eksisterende hospital (Arealerne mærket 2 i Bilag 2 ). Region Midtjyl-
land afventer en nærmere tidsplan. 
  
Igangsætningen af den arkæologiske prøveudgravning vil kunne markeres som det før-
ste fysiske tegn på opstart af Det Nye Universitetshospital i Århus. Der afventes tilbage-
melding fra Moesgård Museum vedrørende det konkrete tidspunkt. 
  

./. Undersøgelse af de resterende arealer (Arealerne mærket 4 i Bilag 2) må afvente, at 
arealerne erhverves fra de private ejere. Arealerne er beliggende vest for den eksiste-
rende Herredsvej og vil derfor ikke kunne anvendes til hospitalsbyggeri, før den nyetab-
lerede forlægning af Herredsvej tages i brug ultimo 2009. Arkæologiske undersøgelser af 
disse arealer forventes gennemført inden dette tidspunkt og forventes derfor ikke at for-
sinke hospitalsbyggeriet. 
  
Moesgård Museums budget for en arkæologisk forundersøgelse af ovennævnte 10 hektar 
er mindre end 200.000 kr. Denne udgift foreslås finansieret af budget 2007 for Det Nye 
Universitetshospital. 
  
En egentlig efterfølgende arkæologisk undersøgelse af fundsteder skønnes at koste ca. 2 
mio. kr. pr. hektar, der undersøges. Hvis ca. 10 % af de nævnte 10 hektarer skal under-
søges, vil udgiften for bygherre således beløbe sig på ca. 2 mio. kr. Det foreslås, at der 
tages stilling til udførelse og finansiering heraf, når resultatet af den arkæologiske forun-
dersøgelse foreligger.  
  
Hvis der på ca. 10 % af de resterende ca. 35 hektar skal foretages egentlige arkæologi-
ske undersøgelser, vil udgiften for bygherre beløbe sig til ca. 7 mio. kr. 
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1-30-44-06-V 

18. Aftale med donorkorpsene om betingelserne for afgivelse og modtagelse af 
humant blod 

Resumé 

Region Midtjylland er forpligtiget til indgå en donoraftale med regionens bloddonorer om 
leverance af blod. Administrationen har på den baggrund i samarbejde med repræsen-
tanter fra donorernes regionsbestyrelse udarbejdet et udkast til en aftale. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at administrationen bemyndiges til at indgå en aftale med regionens bloddonorer, 
som indeholder et tappegebyr, som svarer til gennemsnittet af de nuværende 
tappegebyrer i Region Midtjylland. 

  
Gert Schou, Poul Müller, Gunhild Husum og Jonas Dahl var forhindret i at deltage i sa-
gens behandling. 

Beslutning 

Regionsrådet vedtog, 
  
at administrationen bemyndiges til at indgå en aftale med regionens bloddonorer, som 
indeholder et tappegebyr, som totalt set svarer til gennemsnittet af de nuværende tap-
pegebyrer i Region Midtjylland. 
  
Anne V. Kristensen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Ifølge lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål er Region Midtjylland 
forpligtiget til at indgå en donoraftale med regionens bloddonorkorps. 
  
Siden 1. januar 2007 har Region Midtjylland tappet blod fra bloddonorerne på baggrund 
af en midlertidig forlængelse af de aftaler, de tidligere amter havde med de enkelte do-
norkorps. Det er aftalt med bloddonorerne, at når Region Midtjylland indgår en ny per-
manent aftale, vil den have tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2007. 
  

./. Administrationen har på den baggrund i samarbejde med repræsentanter fra donorernes 
regionsbestyrelse udarbejdet vedlagte udkast til en aftale. Bloddonorernes repræsentan-
ter og administrationen er enige om de overordnede rammer i det udarbejdede aftaleud-
kast. Eneste tilbageværende udestående er fastlæggelse af et tappegebyr per tap-
ning, som Region Midtjylland skal betale til de lokale donorkorps. 
  



 

 

Regionsrådet 23. maj 2007 
 

348 

De tidligere amter har ikke haft samme tappegebyr, og fordelingen af opgaverne mellem 
donorkorpsene og de klinisk immunologiske afdelinger har varieret noget. 
  
Tidligere har tappegebyret været: 
 Ringkjøbing Viborg Århus Vejle Vejet gennemsnit 
Pris pr. tap-
ning 

50 kr. 41 kr. 30 kr.* 36 kr. 37 kr. 

*Samsø dog 45 kr. 
  
Bloddonorernes forhandlingsrepræsentanter og administrationen er enige om, at det vil 
være hensigtsmæssigt, om en ny regionsdækkende aftale indeholder samme opgavefor-
deling og tappegebyr. 
  
Administrationen har i drøftelserne med regionens bloddonorer lagt vægt på, at der ik-
ke sker opdrift i udgiften til området. Region Midtjylland er ikke blevet tilført yderligere 
midler til dette område i forbindelse med kommunalreformen. Derfor har udgangspunk-
tet været et fastholde et totalt set uændret tappegebyr. 
  
Bloddonorernes repræsentanter har på møderne med administrationen fremført, at et 
tappegebyr på 37 kr. vil betyde, at donorkorpsene i de tidligere Ringkjøbing og Viborg 
amter vil få en langt mindre indtægt end tidligere. Bloddonorernes repræsentanter vur-
derer, at det således kan blive nødvendigt at skære ned på aktiviteter i dele af regionen, 
hvilket kan få uheldige følger for den fremtidige rekruttering af bloddonorer. 
  
Bloddonorernes repræsentanter har derfor meddelt administrationen, at de ikke kan an-
befale deres bestyrelse en aftale med et tappegebyr på mindre end 53 kr. Et tappegebyr 
på 53 kr. vil give Region Midtjylland en merudgift på cirka 1,5 mio. kr. 
  
Administrationen foreslår, at den bemyndiges til at indgå en aftale, der holder sig inden 
for den økonomiske ramme, der hidtil har været. Eventuelt kan Region Midtjylland tilby-
de at omfordele på tværs af donorkorpsene i regionen, så ingen oplever et fald i indtæg-
ter. 
  
Efter politisk behandling af vedlagte aftale vil administrationen rette henvendelse til 
bloddonorernes forhandlingsrepræsentanter og forelægge dem aftalen. Efterfølgende vil 
aftalen - eventuelt med et forslag om differentieret tappegebyr - blive fore-
lagt bestyrelsen for Bloddonorerne i Region Midtjylland med en indstilling fra forhand-
lingsrepræsentanterne. Aftalen skal godkendes af bloddonorernes bestyrelse. 
  
Såfremt der ikke kan opnås enighed med bloddonorerne, vil administrationen foreslå, at 
sagen rejses overfor Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 
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1-30-73-48-07 

19. Etablering af bestyrelse på Tale-/Høreinstituttet 

Resumé 

Som en konsekvens af de indgåede aftaler med kommunerne vedrørende realisering af 
besparelser/omstillinger i rammeaftalen 2007 har Høreinstituttet og Taleinstituttet fået 
fælles ledelse og administration. Der fremlægges derfor forslag om, at der, som konse-
kvens, nedsættes en bestyrelse dækkende både Taleinstituttet og Høreinstituttet fra den 
1. august 2007, når funktionsperioden for de nuværende bestyrelser udløber. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at der etableres en bestyrelse for Tale-/Høreinstituttet, 

  
at styrelsesvedtægten for Tale-/Høreinstituttet tiltrædes, og 

  
at Regionsrådet udpeger et medlem som repræsentant i Tale-/Høreinstituttets be-

styrelse samt en suppleant. 

  
Gert Schou, Poul Müller, Gunhild Husum og Jonas Dahl var forhindret i at deltage i sa-
gens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Regionsrådet udpegede Marianne Carøe som medlem af bestyrelsen i Tale-
/Høreinstituttet samt Anders Kühnau som suppleant. 
  
Anne V. Kristensen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

På mødet i Masterplangruppen den 25. august 2006 blev der mellem Region Midtjylland 
og kommunerne i Region Midtjylland aftalt en udgiftsreduktion på i alt 3,9 % i forhold til 
institutionernes oprindelige budget. Denne udgiftsreduktion blev fordelt som skitseret 
nedenfor: 

 1,4 % reduktion på administrationsbidraget samt på acontobidraget vedrørende 
tjenestemandspension.  

 1,3 % via produktivitetsforbedringer  
 1,2 % i form af omstillinger og tilpasninger. 
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I december 2006 holdt direktionen et møde med bestyrelsen på Høreinstituttet, da insti-
tution var ramt af sygdom i ledelsen. Det blev på dette møde aftalt, at der indtil videre 
ville være samdrift af Taleinstituttet og Høreinstituttet.  
  
Den 2. februar 2007 tog den administrative styregruppe på det sociale område (region / 
kommuner) til efterretning, at en del af besparelsen på 1,2 % skulle udmøntes ved en 
administrativ og organisatorisk sammenlægning af Taleinstituttet og Høreinstituttet.  
  

./. Dette indebærer, at når funktionsperioden for bestyrelserne på henholdsvis Taleinstitut-
tet og Høreinstituttet udløber i sommeren 2007, vil det være hensigtsmæssigt, hvis Tale- 
og Høreinstituttet får én bestyrelse og dermed en styrelsesvedtægt. Der er vedlagt ud-
kast til styrelsesvedtægt, og denne er udarbejdet med udgangspunkt i Taleinstituttets og 
Høreinstituttets nuværende styrelsesvedtægter. Det foreslås, at bestyrelsessammensæt-
ningen udvides i forhold til gældende regler, jf. lov om specialundervisning § 6, således 
at der sikres repræsentation fra de relevante organisationer på samme niveau som det 
p.t. gælder for de to bestyrelser. Forslaget indebærer, at Regionsrådet har én repræsen-
tant i Tale-/Høreinstituttets bestyrelse. 
  
Høreinstituttet har 22 ansatte og et samlet budget på 12.476.000 kr. i 2007. Taleinsti-
tuttet har 100 ansatte og et samlet budget på 57.520.000 kr. i 2007. Begge institutioner 
har indgået kontrakt med de kommuner, der tilhørte det tidligere Århus Amt, om leve-
ring af ydelser og leverer derudover ydelser til borgerne i Holstebro Kommune.  
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1-30-73-56-07 

20. Licitationsresultat vedr. Solbakken, Risskov 

Resumé 

Licitationsresultatet vedr. Solbakken i Risskov ligger 3.983.638 kr.højere end den øko-
nomiske ramme som er godkendt på politisk niveau. 
  
Administrationen foreslår, at der laves besparelser i anlægsprojektet for ca. 1 mio. kr., 
således at der mangler 2.983.638 kr. i forhold til anlægsbevillingen. Dernæst foreslås 
det, at Børne- og Ungdomspsykiatrisk Centers andel heraf på 1.587.295 kr. finansieres 
af de 4,6 mio. kr., som er afsat i budgettet under Behandlingspsykiatrien, fælles ram-
mer/puljer. Center for Syn og Kommunikations andel på 1.044.273 kr. og Møllebækkens 
andel på 352.069 kr. foreslås finansieret ved optagelse af lån. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at projektets andel under sundhedsområdet, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center 
på 1.587.295 kr. finansieres af de 4,6 mio. kr., som er afsat i budgettet under 
Behandlingspsykiatrien, Fælles rammer/puljer, og 

  
at projektets andel under socialområdet, Center for Syn og Kommunikation på 

1.044.273 kr. og Møllebækkens akutafdeling på 352.069 kr. forudsættes finan-
sieret ved optagelse af lån. 

  
Gert Schou, Poul Müller, Gunhild Husum og Jonas Dahl var forhindret i at deltage i sa-
gens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Gunhild Husum stemte imod, da hun er imod, at Synscentralen flyttes til Solbakken. 
 
Anne V. Kristensen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

I 2006 godkendte Amtsrådet i det tidligere Århus Amt en ansøgning om at Solbakken, 
Skovagervej 2, 8240 Risskov, overgik til Børn, Unge og Specialrådgivning. Det blev end-
videre besluttet, at lokalerne skal istandsættes og indrettes til en udbygning af Børne- 
og Ungdomspsykiatrisk Center. Samtidig blev det besluttet at Center fra Syn og Kom-
munikation flyttes hertil fra deres nuværende lokaler i Højbjerg, og at der skal oprettes 4 
projektpladser under den social psykiatriske institution Møllebækken til meget ressour-



 

 

Regionsrådet 23. maj 2007 
 

352 

cekrævende børn og unge med psykiatriske problemstillinger. Forberedelsesudvalget i 
Region Midtjylland tiltrådte beslutningen på mødet den 11. oktober 2006. 
  
Den samlede anlægsbevilling til ombygning af Solbakken er på 14.862.000 kr. (2006-
prisniveau). Det svarer til en økonomisk ramme på 15.367.416 kr. i 2007-prisniveau. 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Centers andel heraf er 53,2 % svarende til 8.175.465 kr., 
Center for Syn og Kommunikations andel er på 35 % svarende til 5.378.595 kr., og Møl-
lebækkens andel udgør 11,8 % svarende til 1.753.716 kr.  
  
Årstidernes Arkitekter har været anvendt som rammerådgiver på projektet. Licitationen 
vedrørende ombygningen af Solbakken blev afsluttet den 29. marts 2007. Resultatet af 
denne blev en samlet pris på 19.351.054 kr., hvilket er 3.983.638 kr. højere end den 
økonomiske ramme.   
  
Den høje licitationspris skyldes primært det ophedede marked, som rammerådgiveren 
vurderer generelt giver højere priser på nuværende tidspunkt. Der er endvidere under 
projekteringen konstateret mere asbest end beregnet, og der er kommet yderligere 
myndighedskrav fra brandmyndighederne end forventet. 
  
Årstidernes Arkitekter vurderer, at der kan spares ca. 1.000.000 kr. ved at anlægge fær-
re parkeringspladser end planlagt, mindske beløbet til de uforudsete udgifter, reducere 
CTS-anlægget og reducere udgiften til belysning.  
  

./. Samlet set betyder det, at der mangler 2.983.638 kr. i forhold til anlægsbevillin-
gen. Administrationen foreslår, at Børne- og Ungdomspsykiatrisk Centers andel på 
1.587.295 kr. finansieres af de 4,6 mio. kr., som er afsat i budgettet under Behandlings-
psykiatrien, fælles rammer/puljer. På Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 an-
modede man om en kort redegørelse vedr. denne pulje. I vedlagte notat redegøres for 
status på puljen. Center for Syn og Kommunikations andel på 1.044.273 kr. og Mølle-
bækkens andel på 352.069 kr. foreslås finansieret ved optagelse af lån.  
  
Af de nævnte oprindelige 4,6 mio. kr., som var afsat i budgettet under Behandlingspsy-
kiatrien, fælles rammer/puljer, vil der herefter være ca. 2,0 mio. kr. tilbage.  
  
Samtidig betyder licitationsresultatet, at anlægsprojektet forsinkes med ca. 2 måneder, 
således at Børne- og Ungdomspsykiatrisk Centers andel nu forventes færdig i uge 45 i 
2007 og Center for Syn og Kommunikation og Møllebækkens andel forventes færdig i 
uge 1 i 2008. 
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1-30-74-22-07 

21. Udvidet ret til udredning og behandling i børne- og ungdomspsykiatrien 

Resumé 

Regionsrådet har bedt om, at administrationen forud for budgetdrøftelserne for 2008 
udarbejder et notat, der redegør for konsekvenserne af indførelse af en udvidet udred-
nings- og behandlingsret i børne- og ungdomspsykiatrien. Notatet vedlægges til drøftel-
se.  

Forretningsudvalget indstiller,  

at notatet drøftes og fremsendes til Danske Regioner med henblik på de kommen-
de økonomiforhandlinger. 

  
Gert Schou, Poul Müller, Gunhild Husum og Jonas Dahl var forhindret i at deltage i sa-
gens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
 
Anne V. Kristensen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Det fremgår af satspuljeaftalen på psykiatriområdet, at regeringen vil fremsætte lovfors-
lag om en udvidet ret til udredning og behandling i psykiatrien. Af satspuljeforliget frem-
går, at der fra 2008 indføres en ret til udredning i børne- og ungdomspsykiatrien inden-
for 2 måneder, fra 2009 indføres en ret til behandling indenfor 2 måneder i børne- og 
ungdomspsykiatrien, og har 2010 forventes udvidet udrednings- og behandlingsret ind-
ført indenfor voksenpsykiatrien. 
  
Det forventes, at ovenstående vil indgå i forhandlingerne mellem regeringen og Danske 
Regioner om regionernes økonomi i 2008 og fremover. På nuværende tidspunkt forven-
tes lovforslag med de endelige rammer for en udrednings- og behandlingsret først frem-
sat i efterårssamlingen 2007, hvilket giver en meget snæver tidsfrist frem til forventet 
ikrafttræden af ordningen 1. januar 2008. 
  

./. Det vedlagte notat redegør for, hvorledes forvaltningen forestiller sig, at en udvidet ret 
til udredning og behandling vil kunne honoreres i Region Midtjylland i 2008 og 2009, 
herunder bl.a. de økonomiske, personalemæssige og bygningsmæssige forudsætninger 
for at kunne leve op til de forventede lovgivningskrav. 
  
Det er forvaltningens opfattelse, at det – selv med fuld økonomisk kompensation for me-
raktiviteten -  er en overordentlig stor udfordring indenfor en frist på 2 år at indføre fuld-
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stændig udrednings- og behandlingsret indenfor 2 måneder i børne- og ungdomspsykia-
trien. Dette skyldes en række forhold, herunder følgende: 

 der har i en årrække manglet speciallæger indenfor området. Selvom situationen 
må formodes at forbedres indenfor 5-7 år, er det fortsat en realitet, at der næppe 
vil kunne rekrutteres flere speciallæger på nuværende tidspunkt til at dække en 
meraktivitet. Indsatsen vil således skulle ske ved ansættelse af andre faggrupper 
i psykiatrien, men vil naturligvis indebære et øget behandlingsansvar for de nu-
værende læger 

 indsatsen forudsætter ansættelse af op mod 40 nye medarbejdere i 2008 samt 
indgåelse af aftaler med 3-4 praktiserende speciallæger i børne- og ungdomspsy-
kiatri, hvilket i sig selv, under den nuværende beskæftigelsessituation, kan være 
en udfordring, 

 en meraktivitet af denne størrelse vil kræve en ganske omfattende bygnings-
mæssig udvidelse. Hvis indsatsen skal øges markant i 2008 og 2009 forudsætter 
det at man relativt hurtigt kan indrette sig i eksisterende lokaler indenfor regio-
nens sygehusvæsen eller i lejede lokaler, da nybyggeri ikke kan forventes at kun-
ne færdiggøres i en sådan takt 

 der er i forslaget forudsat at der i 2008 – hvor der er en ventelistepukkel der skal 
nedbringes - gennemføres en række udredninger ved overarbejde/frivilligt mer-
arbejde. Der er forudsat en ganske omfattende merarbejdsindsats, men fordelen 
ved at afvikle en del af ventelisten på denne måde er, at der herved kan anven-
des erfaren arbejdskraft. 

Danske Regioner har i en publikation fra efteråret 2006 foreslået, at en udrednings- og 
behandlingsret i børne- og ungdomspsykiatrien indføres over en 4-5 årig periode. Det  er 
absolut hensigtsmæssigt at påbegynde en ligestilling af psykiatriske patienter med so-
matiske patienter for så vidt angår ventetid og behandlingsret, idet de nuværende ven-
telister i området ikke kan anses for tilfredsstillende. På den anden side er det forvalt-
ningens opfattelse, at det er udspillet fra Danske Regioner, der angiver den realistiske 
takt for gennemførelse af en udrednings- og behandlingsret i psykiatrien. 
  
Den nuværende praksis i børne- og ungdomspsykiatrien opererer ikke med en tidsmæs-
sig adskillelse af udredning og behandling. Satspuljeforligets opdeling i udredning og 
behandling som adskilte indsatser kan medføre risiko for en uhensigtsmæssig intern 
ventetid. 
  
Herudover skal det bemærkes, at det er Sundhedsstyrelsens opfattelse, at det endelige 
behandlingsansvar i børne- og ungdomspsykiatrien ikke kan delegeres til andre faggrup-
per og derfor er den behandlende læges. Der kan dog – under behørig faglig instruks – 
delegeres opgaver til andre faggrupper, men ansvaret for behandlingen kan altså ikke 
delegeres. Det er denne mulighed for delegation, der udnyttes i meget vidt omfang i det 
fremlagte forslag for Region Midtjylland. Det bemærkes at forslaget ikke er forelagt 
Sundhedsstyrelsen, men at drøftelser med Sundhedsstyrelsen hensigtsmæssigt kan ind-
gå i en drøftelse på landsplan af en realistisk gennemførelse af en udvidet udrednings- 
og behandlingsret indenfor den meget korte tidshorisont satspuljepartierne har angivet. 
Formålet hermed er at sikre, at der er opbakning fra Styrelsen til realistiske modeller for 
indførelse af ordningen. 
  
Gennemførelse af en udvidet udrednings- og behandlingsret skønnes – under forudsæt-
ning af, at ovenstående forudsætninger kan realiseres – at kunne ske ved en merudgift i 
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2008 på ca. 39,1 mio. kr. og i 2009 for ca. 21 mio. kr. Hertil kommer udgifter til lokaler. 
Denne merudgift er vurderet under forudsætning af, at der (som nu) henvises ca. 0,8 % 
af en årgang til børne- og ungdomspsykiatrien. Flere undersøgelser peger på, at det mu-
ligvis er op til 1,5 % af en årgang der har et egentligt behov for en indsats i børne- og 
ungdomspsykiatrien. Ved en henvisningsfrekvens på 1,2 % af en årgang stiger merud-
gifterne med ca. 50 mio. kr. og ved en henvisningsfrekvens på 1,5 % af en årgang vil 
merudgiften stige med ca. 87 mio. kr. Hertil kommer øgede udgifter til lokaler og øget 
behov for ledelse og administration, der i modellen med en henvisningsproces på 0,8 % 
er forudsat dækket indenfor de nuværende budgetter herfor. 
  



 

 

Regionsrådet 23. maj 2007 
 

356 

1-26-22-07 

22. Indstilling fra Vækstforum om bevilling af stiftelseskapital til den erhvervsdri-
vende fond OPTEK 

Resumé 

NyX – forum for kultur og erhverv har udarbejdet konceptet OPTEK – Institut for Ople-
velsesøkonomi og –teknologi, og har nu indledt kontraktforhandlinger med Ministeriet for 
Videnskab, Teknologi og Udvikling med henblik på at etablere OPTEK som et nyt God-
kendt Teknologisk Serviceinstitut (GTS-institut). Region Midtjylland har modtaget en 
henvendelse fra NyX – forum for kultur og erhverv vedrørende muligheden for et part-
nerskab mellem GTS-instituttet og Region Midtjylland. I forbindelse med kontraktfor-
handlingerne med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling skal OPTEK etableres 
som en erhvervsdrivende fond med en egenkapital på 2 mio. kr. NyX søger om et tilskud 
fra Region Midtjylland på 2 mio. kr. OPTEK er en satsning inden for oplevelsesøkonomi. 

Forretningsudvalget indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes såle-

des, 

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 2 mio. kr. i 2007, 
som indgår som egenkapital i den erhvervsdrivende fond OPTEK, hjemmehøren-
de i Region Midtjylland, 

  
at det fastsættes som vilkår, at bevillingen er betinget af efterfølgende bevilling på 

22 mio. kr. fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, og 

  
at bevillingen sker under forudsætning af, at OPTEK samarbejder med og inddrager 

eksisterende aktører og aktiviteter. 

 
Gert Schou, Poul Müller, Gunhild Husum og Jonas Dahl var forhindret i at deltage i sa-
gens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
 
Anne V. Kristensen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum har på sit møde den 16. april 2007 besluttet at indstille til Regionsrådet, at 
der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 2 mio. kr. til egenkapital 
for den erhvervsdrivende fond OPTEK, hjemmehørende i Region Midtjylland, at bevillin-
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gen gøres afhængig af Videnskabsministeriets efterfølgende bevilling på 22 mio. kr., og 
at bevillingen sker under forudsætning af, at OPTEK samarbejder med og inddrager ek-
sisterende aktører og aktiviteter. 
  
Baggrund: 
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling efterspurgte i sommeren 2006 forslag 
til nye Godkendte Teknologiske Service-institutter (GTS), som vil kunne dække behovet 
for ny viden og teknologi hos især små og mellemstore virksomheder på områder, hvor 
de eksisterende GTS-institutter ikke kan dække behovet. 
  

./. OPTEK vil blive en del af GTS, som er sammenslutningen af Danmarks Godkendte 
Teknologiske Serviceinstitutter, der sorterer under Ministeriet for Videnskab, Teknologi 
og Udvikling. 
  
GTS-institutterne er det nationale formidlende led mellem forskning og erhverv og skal 
især imødekomme behovene hos små og mellemstore virksomheder. Der findes endnu 
ikke et GTS-institut for oplevelsesøkonomi, men Ministeriet for Videnskab, Teknologi og 
Udvikling har besluttet at oprette et sådant og forhandler med NyX om oprettelse af OP-
TEK. 
NyX – forum for kultur og erhvervs koncept OPTEK – Institut for Oplevelsesøkonomi og -
teknologi er efter et par kvalificeringsrunder blevet valgt af Forskningsstyrelsen, og der 
er indledt kontraktforhandlinger med Videnskabsministeriet. 
  
OPTEK skal etableres som en erhvervsdrivende fond med følgende formål: 

 OPTEK skal understøtte Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings strategi 
for at realisere det højteknologiske Danmark gennem udviklingsaktiviteter og ud-
bud af serviceydelser baseret på den internationalt nyeste forskning og viden in-
den for oplevelsesøkonomi og –teknologi.  

 OPTEK skal være brobygger mellem de kreative industrier, de traditionelle vare- 
og serviceproducerende erhverv, de oplevelsesrettede forskningsmiljøer og den 
offentlige undervisnings- og servicesektor.  

 OPTEK skal markere sig som et institut, der besidder kompetencer inden for ople-
velsesøkonomi og –teknologi, der er efterspurgt på kommercielle vilkår såvel na-
tionalt som internationalt.  

 OPTEK skal identificere og kommercialisere de unikke danske/nordiske kompe-
tencer inden for oplevelsesbaserede processer, metoder, koncepter og teknologier 
og gøre dem anvendelige over for både det danske og internationale erhvervsliv 
og den offentlige servicesektor.  

 OPTEK skal fokusere på aktiviteter i spændingsfeltet mellem kreativitet, forsk-
ning, teknologi og kommercialisering.  

 OPTEK skal via sine aktiviteter og ydelser tilføre forretningsmæssig værdi for 
kunder fra såvel de kreative og traditionelle industrier som den offentlige sektor.  

 OPTEK skal via sine ydelser skabe forretningsmæssig værdi for sig selv, for til 
stadighed at tiltrække, fastholde, udvikle og markedsføre (nye) spidskompeten-
cer, som afspejler markedets behov inden for oplevelsesøkonomi og –teknologi. 

OPTEK vil i perioden 2007-2009 som GTS-institut blive medfinansieret af Ministeriet for 
Videnskab, Teknologi og Udvikling med omkring 22 mio. kr. Der forventes en omsætning 
på yderligere 25-30 mio. kr. For perioden 2010-2012 er det forventningen, at der vil 
blive indgået nye resultatkontrakter af samme størrelsesorden med ministeriet. 
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I forbindelse med kontraktforhandlingerne med ministeriet skal OPTEK etableres som en 
erhvervsdrivende fond med en egenkapital på 2 mio. kr. Derfor vil OPTEK gerne have et 
tilsagn fra en offentlig interessent på, at egenkapitalen kan fremskaffes. 
  
Hvis Region Midtjylland beslutter at indskyde 2 mio. kr. i fonden, vil det nationale center 
OPTEK kunne placeres i Region Midtjylland (forventeligt i Århus). 
  

./. OPTEKs strategiplan er vedhæftet. 
  
Andre aktører 
Både i Region Nordjylland og Region Syddanmark er der taget initiativer, der skal under-
støtte udviklingen af oplevelsesøkonomi. 
  
I Nordjylland hedder initiativet ApEx. Der er tale om et center, der med udgangspunkt i 
Aalborg Universitet skal koordinere oplevelseserhvervene i den nordjyske region. ApEx 
adskiller sig fra OPTEK ved at være et regionalt/lokalt tiltag med en smallere målgruppe. 
ApEx vil kunne være en samarbejdspartner for OPTEK og indgå i netværket. 
  
I Region Syddanmark skal Center for Kultur og Erhverv skabe regionale udviklingspro-
jekter. Center for Kultur og erhverv bliver en afdeling af OPTEK. 
  
NyX har været i kontakt med Aarhus Universitet, og både humaniora, Alexandra Institut-
tet og Innovation Lab er interesserede i samarbejde med OPTEK, eksempelvis gennem 
forskningssamarbejder. OPTEK vil således kunne formidle meget af den forskning, som i 
forvejen foregår i regionen. 
  
Administrationens vurdering 
Det er administrationens opfattelse, at etablering af et GTS-institut inden for dette ar-
bejdsområde kan ses som et strategisk tiltag, der allerede på kort sigt kan medvirke 
positivt til arbejdet inden for oplevelsesøkonomi, innovation og virksomhedsudvikling. 
  
På længere sigt vil tilstedeværelsen af et GTS-institut i regionen inden for dette arbejds-
område indebære potentiale for at arbejde professionelt med et område af erhvervsud-
viklingen, som i fremtiden vurderes at blive af stadig større vigtighed. 
  
Endelig vil etableringen af et GTS-institut i regionen potentielt være en styrkelse af 
forskning og uddannelse i de kreative fag, og OPTEK vil i den forbindelse kunne blive en 
nøgleaktør i opfyldelsen af Vækstforums planer på området. Også den internationale 
dimension indeholder væsentlige udviklingsmuligheder og kan tilføre Region Midtjylland 
ny og værdifuld viden vedrørende oplevelsesøkonomi. Det bør dog tilstræbes, at OPTEK's 
internationale kontaktflader i højere grad fokuseres i retning af nogle af Region Midtjyl-
lands internationale interesseområder – f.eks. i Sverige, hvor Västra Götaland og Göte-
borg byder på særlige samarbejdsmuligheder vedrørende oplevelsesøkonomi – bl.a.  på 
it Universitetet i Göteborg, som er et samarbejde mellem Göteborg Universitet og Chal-
mers. Desuden kan der i Asien i højere grad fokuseres på f.eks. Shanghai-området, som 
har en voksende spilindustri, som bl.a. manifesteres i China International Digital Enter-
tainment Products and Technology Application Exhibition, som blev afholdt for tredje 
gang i 2005. I 2004 havde Kina mere end 100 millioner netbrugere og mere end 20 mil-
lioner af disse spillede on-line spil, og et stigende antal spiludviklings virksomheder har 
etableret udviklingscentre i Shanghai. 
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GTS-instituttet vil kunne understøtte forprojektet for oplevelsesøkonomi, idet der er fo-
kus på videnopbygning og ikke mindst -formidling. 
  
Administrationen bemærker, at et indskud på 2 mio. kr. vil kunne generere et statsligt 
tilskud på 22 mio. kr., som vil bidrage til at understøtte regionens satsning på oplevel-
sesøkonomi. 
  
Det samlede budget for Region Midtjyllands midler til erhvervsudviklingsinitiativer, ind-
stillet af Vækstforum, udgør 115 mio. kr. i 2007. Regionsrådet har tidligere bevilget til-
skud på i alt 19,6 mio. kr. 
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1-33-76-25-07 

23. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til medfinansiering af it-
kompetencecentret ISIS Katrinebjerg II  

Resumé 

Alexandra Instituttet A/S i Århus har af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 
fået bevilget 5,75 mio. kr. til gennemførelse af it-kompetencecentret ISIS Katrinebjerg 
II. Bevillingen er betinget af, at den lokale medfinansiering er på plads 1. maj 2007. 
Centrets aktiviteter vil kunne indgå i Vækstforums kommende strategi vedr. "It som in-
novativ drivkraft". 

Forretningsudvalget indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes såle-

des, 

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 1.635.000 kr. i 
2007 og 1.250.000 kr. i 2008 til Alexandra Instituttet A/S til gennemførelse af 
ISIS Katrinebjerg II, og 

  
at bevillingen gøres betinget af statslig medfinansiering. 

 
Gert Schou, Poul Müller, Gunhild Husum og Jonas Dahl var forhindret i at deltage i sa-
gens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
 
Anne V. Kristensen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum har på sit møde den 16. april 2007 besluttet at indstille til Regionsrådet, at 
der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 1.635.000 kr. i 2007 og 
1.250.000 kr. i 2008 til Alexandra Instituttet A/S til gennemførelse af ISIS Katrinebjerg 
II under forudsætning af statslig medfinansiering. 
  

./. Alexandra Instituttet A/S i Århus har gennem de sidste fire år været ”projektejer” af it-
kompetencecentret ISIS Katrinebjerg, som har været finansieret af Ministeriet for Viden-
skab, Teknologi og Udvikling med 30 mio. kr., suppleret med medfinansiering fra Århus 
Amt og Århus Kommune, forskningsinstitutioner og erhvervsliv. Videnskabsministeri-
et har nu bevilget 5,75 mio. kr. til gennemførelse af ISIS Katrinebjerg II. Ministeriets 
bevilling er betinget af, at den lokale medfinansiering er på plads senest den 1. maj 
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2007. Alexandra Instituttet har derfor fremsendt vedlagte ansøgning til Vækstforum om 
medfinansiering på i alt 2.875.000 kr. i perioden 2007 - 2008. 
  

./. ISIS Katrinebjerg er et af fire it-kompetencecentre, som blev etableret i 2002 i 
forbindelse med det jysk-fynske erhvervssamarbejde. De øvrige tre centre ligger i Søn-
derborg, Odense og Aalborg. Formålet med ISIS er at skabe samarbejdsprojekter mel-
lem forskere og virksomheder på it-området. I den første periode er der skabt 25 sam-
arbejdsprojekter inden for tre faglige områder: Interaktive rum, sundheds-it og soft-
ware. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har udgivet en midtvejsevalue-
ring af den jysk-fynske it-satsning. Evalueringens indledning og konklusioner vedlægges, 
og rapporten er i sin helhed tilgængelig på ministeriets hjemmeside. 
  
Der har været stort engagement fra både forsknings- og erhvervsside, og medfinansie-
ringen har med i alt 46 mio. kr. oversteget forventningerne. På baggrund af de gode 
erfaringer har Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling besluttet at videreføre 
initiativet og gøre det landsdækkende. Samtidig skal kompetencecentrene nu fokusere 
på at samarbejde med virksomheder uden for universitetsbyerne. 
  
ISIS Katrinebjerg II vil på flere områder kunne medvirke til at føre Vækstforums er-
hvervsudviklingsstrategi ud i livet: 

 En stor del af indsatsen knytter sig til megasatsningen sundhed  
 De øvrige indsatsområder retter sig bredt mod brancher, fag, parter og geografi  
 Indsatsen skal især skabe udvikling uden for universitetsbyerne  
 Centret arbejder med it som innovativ drivkraft  
 Offentligt privat samarbejde er et vigtigt element i arbejdet  
 Finansiering er bredt sammensat med en stor andel fra erhvervslivet. 

  
ISIS Katrinebjerg II kan udgøre en integreret del af Vækstforums strategi vedrørende "It 
som innovativ drivkraft", som forventes behandlet i Vækstforum i oktober 2007 med 
henblik på indstilling til Regionsrådet om bevilling af midler til gennemførelsen. Dette 
vil imidlertid være for sent i forhold til mulighederne for at opnå statslig medfinansiering. 
  
Det bemærkes, at Regionsrådet for Region Nordjylland har besluttet at bevilge midler 
medfinansiering til kompetencecentret i Aalborg, og at Vækstforum i Syddanmark har 
indstillet til Regionsrådet at bevilge medfinansiering af de to centre i Sønderborg og 
Odense. 
  
Det samlede budget for Region Midtjyllands midler til erhvervsudviklingsinitiativer, ind-
stillet af Vækstforum, udgør 115 mio. kr. i 2007. Regionsrådet har tidligere bevilget til-
skud på i alt 19,6 mio. kr. 
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1-00-12-06-V 

24. Rapport og regnskab fra studietur til East of England 29. - 31. januar 2007 

Resumé 

Udvalget vedrørende den regionale udviklingsplan gennemførte i dagene 29. – 31. janu-
ar 2007 en studietur til East of England. Studieturen havde som formål at få indblik i, 
hvorledes regional udvikling praktiseres i én af Englands store regioner med henblik på 
at få inspiration til udviklingen af Den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland.  

Forretningsudvalget indstiller, 

at Regnskabet for Udvalget vedrørende den regionale udviklingsplans studietur 29. 
– 31. januar 2007 godkendes, og 

  
at Rapporten fra udvalgets studietur tages til efterretning. 

  
Gert Schou, Poul Müller, Gunhild Husum og Jonas Dahl var forhindret i at deltage i sa-
gens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
 
Anne V. Kristensen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Regionsrådet skal i henhold til sit vederlagsregulativ forhåndsgodkende påtænkte studie-
rejser og efterfølgende have forelagt et regnskab for studierejsen til godkendelse. 
  
Regionsrådet godkendte på sit møde den 10. januar 2007 program for studietur til East 
of England for Udvalget vedrørende den regionale udviklingsplan i januar 2007. 
  
Studieturen til East of England blev gennemført i dagene 29. til 31. januar 2007 og for-
målet var bl.a. at få indblik i, hvorledes regional udvikling praktiseres og udvikles i én af 
Englands store regioner, som står over for nogle af de samme udfordringer som Region 
Midtjylland. 
  
Nogle af de væsentligste spørgsmål at få afklaret var, hvorledes East of England organi-
serer og arbejder med regional udvikling og regionale udviklingsplaner, og hvorledes 
partnerskaber omkring udviklingsplaner og sektorprogrammer og strategier udvikles. 
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Ved besøgene hos East of England Regional Assembly (EERA) og East of England Deve-
lopment Agency (EEDA) blev der indsamlet mange nyttige oplysninger om disse emner, 
som nu indgår i det videre arbejde med Den regionale udviklingsplan i Region Midtjyl-
land, og der blev samtidig peget på en række mulige fremtidige samarbejdsområder, 
som f.eks. 

 samspillet mellem uddannelses- og forskningsinstitutioner og virksomheder 
 samarbejde vedrørende medicinalindustri, hvor Cambridge/East of England har 

formået at tiltrække nogle af de største virksomheder til regionen 
 håndtering af balanceproblemer 
 udveksling af statistiske oplysninger. 

./. Rapport og Regnskab  for studieturen vedlægges. 
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1-33-76-29-07 

25. Fusion af Forskerpark Aarhus A/S og IT-Huset Katrinebjerg A/S 

Resumé 

Bestyrelserne for Forskerpark Aarhus A/S og IT-Huset Katrinebjerg A/S har besluttet at 
indstille til de to selskabers generalforsamlinger, at der gennemføres en fusion af de to 
selskaber med Forskerpark Aarhus som det fortsættende selskab. Region Midtjylland 
har fra Aarhus Amt overtaget en aktiepost på 3.065.000 kr. i Forskerpark Aarhus, samt 
et rente- og afdragsfrit lån på 15.250.000 kr., som Aarhus Amt har ydet til IT-
Huset. Fusionen vil styrke forskerparken og vil samtidig skabe yderligere sikkerhed for 
regionens økonomiske engagement i det nye selskab. Det foreslås, at administrationen 
udarbejder en løsning i forhold til aktierne i Forskerpark Aarhus A/S,  således at regionen 
overholder gældende lovgivning og frit kan samarbejde med Forskerpark Aarhus A/S i 
fremtiden.  

Forretningsudvalget indstiller, 

at Regionsrådet godkender fusionen,  

  
at Regionsrådet godkender overførsel af eksisterende rente- og afdragsfrit lån på 

15.250.000 kr. fra IT-huset Katrinebjerg A/S til Forskerpark Aarhus A/S, og 

  
at administrationen udarbejder en løsning i forhold til Region Midtjyllands aktiepost 

i Forskerpark Aarhus A/S, således at regionen overholder gældende lovgivning 
og frit kan samarbejde med Forskerpark Aarhus A/S i fremtiden. 

  
Gert Schou, Poul Müller, Gunhild Husum og Jonas Dahl var forhindret i at deltage i sa-
gens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
 
Anne V. Kristensen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Region Midtjylland har i forbindelse med delingsaftalen overtaget en aktieportefølje fra 
Aarhus Amt på 3.065.000 kr. i Forskerpark Aarhus A/S, samt et rente- og afdragsfrit lån 
på 15.250.000 kr., som Aarhus Amt har ydet til IT-Huset Katrinebjerg A/S. Bestyrelserne 
for de to selskaber har besluttet at indstille til selskabernes generalforsamlinger, at der 
gennemføres en fusion af de to selskaber med Forskerpark Aarhus som det fortsættende 
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selskab. Fusionen forventes besluttet på ekstraordinære generalforsamlinger i de to sel-
skaber den 31. maj 2007. 
  
Forskerpark Aarhus A/S, som blev stiftet i 1980-erne, har som formål at understøtte 
forskningsbaserede virksomheders opstart og udvikling. Den foreslåede ændring går ud 
på at danne én forskerparkorganisation ved at fusionere de to selskaber med Forsker-
park Aarhus A/S som fortsættende selskab. En fusion vil styrke forskerparkens aktivite-
ter. Samtidig vil der blive skabt yderligere sikkerhed for regionens økonomiske engage-
ment i selskaberne. 
  
Region Midtjylland har følgende interesser i de to selskaber: 
  
Forskerpark Aarhus A/S: 
Aarhus Amt, nu Region Midtjylland, og Aarhus Kommune har siden 2002 været aktionæ-
rer i selskabet med hver en aktiepost på nominelt 3.065.000 kr., svarende til en ejeran-
del på 8,7 %. Der er oprettet aktionæroverenskomst mellem Aarhus Amt, nu Region 
Midtjylland, og Aarhus Kommune og tre større aktionærer, INCUBA A/S, Aarhus Univer-
sitets Forskningsfond og Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S. De to store aktionæ-
rer er Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S og INCUBA A/S.  
  
IT-Huset Katrinebjerg A/S 
Der er mellem konsortiet bag IT-Huset Katrinebjerg A/S på den ene side og Aarhus 
Kommune og Aarhus Amt på den anden side i juni 2003 indgået aftale om at etablere en 
IT-forskerpark på Katrinebjerg. I den forbindelse har kommune og amt hver ydet rente- 
og afdragsfrie lån til IT-Huset Katrinebjerg A/S på 15.250.000 kr. I forbindelse med fusi-
onen foreslås det, at lånet overgår til det fortsættende selskab Forskerpark Aarhus A/S, 
som tilsvarende overtager forpligtelsen som debitor. 
  
Regionens aktier i Forskerpark Aarhus A/S giver problemer i forhold til bestemmelserne i 
Lov om erhvervsfremme, idet Region Midtjylland formentlig ikke kan besidde aktieposter 
eller udøve ejerbeføjelser i øvrigt. Det foreslås derfor, at administrationen udarbejder en 
løsning i forhold til aktierne i Forskerpark Aarhus A/S,  således at regionen overholder 
gældende lovgivning og frit kan samarbejde med Forskerpark Aarhus A/S i fremtiden. 
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1-15-2-76-26-07 

26. Nordsøkommissionens og Østersøkommissionens generalforsamlinger 2008 

Resumé 

Region Midtjylland er medlem af de to regionale politiske kommissioner Nordsøkommis-
sionen og Østersøkommissionen. I Nordsøkommissionen afholdes den årlige generalfor-
samling efter turnusprincippet, og det er i 2008 de danske regioners tur til at arrangere 
generalforsamlingen. I Østersøkommissionen anvendes ikke et fast turnusprincip, men 
interesserede regioner anmoder om at være vært for generalforsamlingen. 
  
Der blev for 3 år siden etableret et politisk samarbejdsudvalg på tværs af de to kommis-
sioner i erkendelse af de mange fælles udfordringer og muligheder for regionerne i Nord-
sø- og Østersøområderne. Det fælles udvalg har indstillet til de to kommissioners besty-
relser, at 2008 generalforsamlingerne koordineres og hvis muligt afholdes i samme regi-
on. 
  
Nordsøkommissionen afholder i 2007 generalforsamling den 20.- 22. juni i Brunstad, 
Norge. 
  
Østersøkommissionen afholder i 2007 generalforsamling den 14. - 15. juni i Bodø, Nor-
ge. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at Regionsrådet tilbyder at være vært for Nordsøkommissionens generalforsam-
ling 2008 og for Østersøkommissionens generalforsamling i 2008, samt at de to 
generalforsamlinger gennemføres koordineret indenfor samme uge, 

  
at generalforsamlingerne søges afholdt i Herning, og 

  
at Region Midtjylland er politisk repræsenteret ved 2007-generalforsamlingerne i 

de to kommissioner. 

  
Gert Schou, Poul Müller, Gunhild Husum og Jonas Dahl var forhindret i at deltage i sa-
gens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
 
Anne V. Kristensen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling. 
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Sagsfremstilling 

Region Midtjylland er medlem af de to regional politiske kommissioner Nordsøkommis-
sionen (NSC) og Østersøkommissionen (BSC). I NSC erHarry Jensen udpeget som re-
præsentant - han er dansk repræsentant i bestyrelsen og vice-formand i Marine Res-
sources Group. I BSC er Poul Müller udpeget som repræsentant - Poul Müller er Vice-
president i BSC. 
  

./. Programmer for generalforsamlingerne i 2007 i Nordsøkommissionen og Østersøkommis-
sionen vedlægges. 
  
I NSC afholdes den årlige generalforsamling efter turnusprincippet, og det er i 2008 de 
danske regioners tur til at arrangere generalforsamlingen. Region Midtjylland og Region 
Nordjylland er de danske medlemmer af NSC. Ved seneste danske afholdelse af NSC’s 
generalforsamling i 2001 var Nordjyllands Amt vært. Generalforsamlingen afholdes i 
samarbejde med Interreg Nordsø-programmet, og der er årligt 500 - 600 deltagere for-
delt over et tredages program med projekt-partnersøgninger, seminar, studieture og 
selve generalforsamlingshandlingen. Værtsregionen modtager fra NSC et tilskud på ca. 
100.000 kr. Værtsregionen er vært for en fælles middag den ene aften i programmet 
samt dækker omkostninger til leje af konferencefaciliteter. Herudover skal der afsættes 
ca. ½ mandeår i administrationen. Skøn fra tidligere generalforsamlinger i NSC viser, at 
de mange gæster samlet set giver et positivt økonomisk resultat for regionen. 
  
I BSC anvendes ikke et fast turnusprincip, men interesserede regioner anmoder om at 
være vært for generalforsamlingen. De danske medlemsregioner har hidtil aldrig været 
vært for en generalforsamling. Der er årligt ca. 100 deltagere til generalforsamlingen, 
der afholdes over 2 dage. Værtsregionen forventes at modtage et mindre tilskud. Værts-
regionen er vært for en fælles middag den ene aften i programmet samt dækker om-
kostninger til leje af konferencefaciliteter. 
  
Øverste politiske organ er i begge kommissioner den årlige generalforsamling. 
  
Der er etableret et politisk samarbejdsudvalg på tværs af de to kommissioner i erkendel-
se af de mange fælles udfordringer og muligheder for regionerne i Nordsø- og Østersø-
områderne. Det fælles udvalg har indstillet til de to kommissioners bestyrelser, at 2008-
generalforsamlingerne koordineres og hvis muligt afholdes i samme region. 
  
Udgifterne til afholdelse af generalforsamlingerne forventes at beløbe sig til ca. 600.000 
kr., som vil kunne afholdes af Region Midtjyllands midler til regional udvikling. 
 
 


