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1-15-14-06-V 
  
Spørgsmål til spørgetiden fra Søren Ellekær Hansen, Randers, angående jern-
baner i regionen 
  
Der vedlægges brev af 13. september 2007 fra Søren Ellekær Hansen angående jernba-
ner i regionen. 
  
Regionsrådsformand Bent Hansen vil besvare spørgsmålene på mødet. 
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1-26-54-07 

1. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet Unge Forskere 2008 

Resumé 

Region Midtjylland har modtaget en ansøgning fra Komiteen for Unge Forskere om støtte 
til "Unge Forskere 2008", der omfatter en række konkurrencer for børn og unge inden 
for det naturvidenskabelige område. Midlerne skal primært dække udgifter til de danske 
finalisters deltagelse i internationale videnskabskonkurrencer samt videreudvikling af 
projektideer. 
  
Konkurrencernes målsætning om at fremme børn og unges interesse for naturvidenskab 
er i tråd med Vækstforums prioritering af at understøtte tilgangen af studerende til de 
naturvidenskabelige uddannelser.  
  
Der søges om 200.000 kr. fra Region Midtjylland. Der er søgt om tilsvarende beløb fra 
tre andre danske regioner. Vækstforum indstiller, at projektet støttes, men at beløbet 
afstemmes med de øvrige regioner. 

Forretningsudvalget indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, såle-

des  

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 100.000 
kr. i 2007 til Komiteen for Unge Forskere til afvikling af aktiviteter i forbindelse 
med projektet "Unge Forskere 2008". 

 
Anne V. Kristensen og Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Ove Nørholm, Birgit Jonassen, Knud Hammer og Conny Jensen var forhindret i at deltage 
i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum besluttede på sit møde den 13. september 2007 at indstille til Regionsrådet, 
at der af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler bevilges 100.000 kr. i 2007 til 
Komiteen for Unge Forskere til afvikling af aktiviteter i forbindelse med "Unge Forske-
re 2008." 
  

./. Komiteen for Unge Forskere har fremsendt en ansøgning om støtte til "Unge Forske-
re 2008". Ansøgningen er underskrevet af Unge Forskeres sekretariatsleder samt Jørgen 
Mads Clausen, der er formand for Unge Forskeres komité og jury. 
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Komiteen for Unge Forskere udskriver årligt tre konkurrencer inden 
for det naturvidenskabelige område, som henvender sig til børn og unge. Konkurrencer-
nes målsætning om at fremme børn og unges interesse for naturvidenskab er i tråd med 
Vækstforums prioritering af at understøtte tilgangen af studerende til de naturvidenska-
belige uddannelser. 
  
Konkurrencerne "Min vildeste idé" og "Natur og Teknik" henvender sig til 0.-10. klasse-
trin, mens konkurrencen "Unge forskere og opfindere" henvender sig til personer under 
22 år (enten enkeltpersoner, grupper eller hele skoleklasser). "Unge Forskere 2008" om-
fatter næste års afvikling af disse tre konkurrencer. 
  
"Unge Forskere" har eksisteret i det nuværende regi siden 2002/2003. Deltagelsen er de 
sidste 5 år vokset fra 39 deltagende projekter til over 1000 projekter, der involverer me-
re end 1600 elever fra hele landet i 2007. Finaledeltagerne fra konkurrencen "Unge for-
skere og opfindere" i forbindelse med "Unge Forskere 2007" deltog ved The International 
Science and Engineering Fair i USA, der betragtes som verdensmesterskaberne for unge 
forskere og opfindere. Her blev Danmark bedste nation med henholdsvis en 2. præmie, 
en 4. præmie og en "special award". 
  
Unge Forskeres sekretariat fremhæver i sin ansøgning følgende: 

 Der har længe været et stort ønske hos mange skoler og gymnasier om et stær-
kere samarbejde mellem Unge Forskere og de enkelte uddannelsesinstitutioner 
inden for det naturvidenskabelige område.  

 Unge Forskere hjælper deltagerne i deres konkurrencer med f.eks. patentering og 
etablering af kontakt til innovationsmiljøer med henblik på kommercialisering af 
deres idéer, men denne indsats har behov for at blive styrket og systematiseret.  

 Der er en stor international interesse for at få Danmark mere engageret i fælles-
projekter mellem uddannelsesinstitutioner på grund af den danske ekspertise in-
den for f.eks. vedvarende energi, miljøbeskyttelse og bioteknologi.  

 Netværksskabelse mellem skole- og/eller gymnasieelever og f.eks. gymnasier og 
universiteter i forbindelse med udvikling af elevernes projekter kan bidrage til at 
fastholde og udvikle de mest talentfulde unge danske forskere.  

 Unge Forskere ønsker i højere grad at være i stand til at gå ind og hjælpe kon-
kurrencedeltagere med at videreudvikle deres projekter, f.eks. gennem tilknyt-
ning til virksomheder.  

 Unge Forskere vil gerne have mulighed for at kunne gå ind og sparre med de vin-
dere, der bliver sendt til internationale konkurrencer, således at de står så stærkt 
og professionelt som muligt, når de repræsenterer Danmark. 

Ansøgningen til Region Midtjylland fra Komiteen for Unge Forskere er på 200.000 kr. Tre 
øvrige danske regioner har modtaget tilsvarende ansøgninger. I Region Nordjylland og 
Region Sjælland behandles ansøgningerne af Vækstforum og Regionsråd, mens ansøg-
ningen i Region Syddanmark behandles som tilskud til uddannelsesaktiviteter. Region 
Hovedstaden oplyser, at man ikke har modtaget en ansøgning fra Komiteen for Unge 
Forskere. Det indstillede beløb på 100.000 kr. er afstemt med Vækstfora i Sjælland og 
Nordjylland. Der er i fastlæggelsen af beløbets størrelse skelet til omfanget af tilskud og 
sponsorater til Unge Forskere i de foregående år. 
  
Regnskabet for 2007 foreligger endnu ikke, men i 2006 modtog Unge Forskere tilskud og 
sponsorater på i alt 0,8 mio. kr. fra 21 universiteter, erhvervsvirksomheder m.v. Dette 
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svarer til et gennemsnitligt støttebeløb på ca. 38.000 kr. pr. støttende enhed. Hertil kom 
et tilskud på 0,6 mio. kr. fra ministerier samt 0,7 mio. kr. fra fonde. 
  
Det samlede budget for Region Midtjyllands midler til finansiering af erhvervsudviklings-
initiativer, indstillet af Vækstforum, udgør 115 mio. kr. i 2007. 
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1-33-76-12-07 

2. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til tre aktiviteter under projekt 
Markedsplads for højtuddannede 

Resumé 

Regionsrådet reserverede på sit møde den 20. juni 2007 et rammebeløb på 9,1 mio. kr. 
til aktiviteter under projektet Markedsplads for højtuddannede i perioden 2007-2010. 
Projektets aktiviteter igangsættes i flere tempi. Den aktuelle indstilling vedrører bevilling 
til delaktiviteter for i alt 4,7 mio. kr. Delaktiviteterne omfatter etableringen af et Cam-
pus for højtuddannede i Ringkøbing-Skjern Kommune, udstationeringen af lokale kon-
taktmæglere og relaterede aktiviteter, der skal etablere kontakt mellem højtuddannede, 
studerende og virksomheder samt gennemførelse af en undersøgelse af barrierer for 
ErhvervsPhD'ere i Region Midtjyllands virksomheder. 

Forretningsudvalget indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, såle-

des 

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 4,7 mio. kr. i 
perioden 2007-2010 til følgende aktiviteter under projekt Markedsplads for 
Højtuddannede: Campus for højtuddannede i Ringkøbing-Skjern Kommune (1,1 
mio. kr.), Udstationering af kontaktmæglere i tilknytning til lokale erhvervsråd 
samt relaterede kontaktskabende aktiviteter (3,4 mio. kr.) og undersøgelse af 
barrierer for ErhvervsPhD'ere i Region Midtjyllands virksomheder (0,2 mio. kr.) 

 
Anne V. Kristensen og Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Ove Nørholm, Birgit Jonassen, Knud Hammer og Conny Jensen var forhindret i at deltage 
i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

./. Regionsrådet besluttede på sit møde den 20. juni 2007 (sag nr. 36), efter indstilling fra 
Vækstforum, at reservere 9,1 mio. kr. til gennemførelse af projektet Markedsplads for 
højtuddannede i perioden 2007 – 2010. 
  
Projekt Markedsplads for højtuddannede har til formål at øge andelen af højtuddannede i 
regionens virksomheder, i særdeleshed små og mellemstore virksomheder, samt virk-
somheder beliggende i regionens yderområder. Projektet har et samlet budget på 22,9 
mio. kr. Projektets aktiviteter igangsættes i forskellige tempi, og den samlede pulje øn-
skes således ikke udmøntet på én gang. 
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Vækstforum besluttede på sit møde den 13. september 2007 at indstille til Regionsrådet, 
at der af de reserverede 9,1 mio. kr. bevilges 4,7 mio. kr. af Regionsrådets erhvervsud-
viklingsmidler til de nedenfor beskrevne aktiviteter under projekt Markedsplads for højt-
uddannede. Vækstforum bemærkede, at der eksisterer et lignende initiativ i regi af Er-
hverv Århus og Herning Kommune, og foreslår, at der tages kontakt til Erhverv Århus for 
videndeling. Vækstforum bemærkede endvidere vedrørende Campus for højtuddannede i 
Ringkøbing-Skjern Kommune, at man ikke ønskede at forholde sig til det i sagsfremstil-
lingen anførte om medfinansieringstyper af projektet, bl.a. i form af husleje. 
  
Aktiviteterne omfatter: 
  
Campus for højtuddannede i Ringkøbing-Skjern Kommune 
Campus bygges op omkring et fysisk boligkompleks, hvor studerende i virksomhedsprak-
tik, PhD-studerende, videnpiloter, og andre nyansatte højtuddannede kan bo og/eller 
mødes. Campus er således et fysisk udgangspunkt for opbygning af et netværk mellem 
højtuddannede - kandidater såvel som praktikanter – i lokalområdet, der skal styrke 
disses tilknytning til stedet. Campus har et socialt såvel som et fagligt sigte. Der ansæt-
tes en projektleder for Campus, som får til opgave at varetage den sociale netværksska-
belse mellem Campus' beboere. Projektlederen skal desuden etablere et samarbejde 
med en eller flere videninstitutioner, som får til opgave at koordinere og understøtte 
faglige netværk mellem de højtuddannede i lokalområdet. 
  
Region Midtjyllands finansiering af Campus udgør 1,1 mio. kr. af de i alt 4,7 mio. kr., 
som søges bevilget. Det samlede budget for Campus er 8,2 mio. kr. Regionens midler 
suppleres med midler fra EU's regionalfond, ansøgerkommunen og videninstitutioner. 
Derudover medfinansierer virksomheder via betaling af husleje for benyttelsen af Cam-
pus. Midlerne fra Region Midtjylland og EU's Regionalfond skal dække lønudgifter til pro-
jektlederen for Campus samt formidlingsudgifter. Derudover skal Region Midtjylland 
dække en del af de udgifter, der er forbundet med at etablere faglige netværk med 
hjælp fra en eller flere videninstitutioner.  Det er hensigten, at virksomhederne og det 
lokale erhvervsråd i fællesskab overtager Campus-projektet efter eksperimentets udløb. 
  
Udstationering af kontaktmæglere i tilknytning til lokale erhvervsråd samt relaterede 
kontaktskabende aktiviteter. 
De lokale kontaktmægleres primære opgave er at være opsøgende overfor lokalområ-
dets virksomheder med hensyn til at informere om de udviklingsmuligheder, der er for-
bundet med ansættelsen af højtuddannede medarbejdere. Kontaktmægleren skal bistå 
virksomhederne i en konkret analyse af deres behov for højtuddannet arbejdskraft samt 
i en eventuel rekrutteringsproces. Kontaktmæglerne skal som led heri give virksomhe-
derne kvalificeret rådgivning om de nationale ordninger, der eksisterer til fremme af an-
sættelse af højtuddannede i virksomheder, herunder videnpilot-, erhvervsPhD- og prak-
tikordningen. Kontaktmægleren skal endvidere være de lokale virksomheders bindeled til 
videregående uddannelsesinstitutioner. De lokale kontaktmæglere udstationeres lokalt 
efter ansøgning fra erhvervskontorer/-råd. Der udbydes også i alt tre lokale karriere-
messer, som arrangeres af kommuner i samarbejde med det lokale erhvervsliv. Messer-
ne, der skal have markante lokale virksomheder som trækplaster, skal fungere som fy-
sisk mødested for virksomheder, studerende og højtuddannede kandidater. Endelig skal 
der udarbejdes en webside med information om projekterne inkl. oplysning om, hvordan 
virksomheder, studerende og højtuddannede kan blive involveret i projekternes aktivite-
ter. På websiden linkes endvidere til en regional jobbørs. Kontaktmæglerne, karriere-
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messerne, websiden og jobbørsen får én fælles operatør. Vækstforum har udpeget Aar-
hus Universitet, Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning som operatør for disse opgaver. 
  
Region Midtjyllands finansiering af de ovennævnte aktiviteter udgør 3,4 mio. kr. af de i 
alt 4,7 mio. kr., som søges bevilget. Det samlede budget for aktiviteterne er 9,7 mio. kr. 
Regionens midler suppleres med midler fra EU's regionalfond og kommuner/erhvervsråd. 
  
Gennemførelsen af en undersøgelse af barrierer for ErhvervsPhD'ere i Region Midtjyl-
lands virksomheder 
Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FIST) har inviteret Region Midtjyllands Vækstfo-
rum til at gennemføre undersøgelsen i samarbejde med denne. FIST og Region Midtjyl-
land finansierer undersøgelsens samlede udgifter på 0,4 mio. kr. med hver 0,2 mio. kr. 
Undersøgelsens resultater skal bidrage til at opbygge et faktuelt grundlag for, hvordan 
der kan opnås en øget udbredelse af ErhvervsPhD-ordningen i de regioner, der har 
en underrepræsentation af ansøgere til ErhvervsPhD-forløb. Region Midtjylland er en af 
disse regioner. 
  
Budget for aktiviteterne i perioden 2007-2010 
 

2007 2008 2009 2010 Total 
Campus: Projektle-
der, faglig netværks-
skabelse, formidling; 
revision 

0,4 mio. kr. 0,7 mio. kr. 0,7 mio. kr. 0,4 mio. kr. 2,2 mio. kr. 

Campus: Fysiske faci-
liteter/husleje 

1,0 mio. kr. 2,0 mio. kr. 2,0 mio. kr. 1,0 mio. kr. 6,0 mio. kr. 

Kontaktmæglere og 
relaterede kon-
taktskabende aktivi-
teter 

1,6 mio. kr. 3,3 mio. kr. 3,3 mio. kr. 1,5 mio. kr. 9,7 mio. kr. 

ErhvervsPhD-
undersøgelse 

0,4 mio. kr. 
   

0,4 mio. kr. 

I alt 3,4 mio. kr. 6,0 mio. kr. 6,0 mio. kr. 2,9 mio. kr. 18,3 mio. kr. 
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Finansieringsplan for aktiviteterne i perioden 2007-2010 
 

2007 2008 2009 2010 Total 
EU's Regionalfond 0,8 mio. kr. 1,6 mio. kr. 1,6 mio. kr. 0,9 mio. kr. 4,9 mio. kr. 
Region Midtjylland 1,0 mio. kr. 1,5 mio. kr. 1,5 mio. kr. 0,7 mio. kr. 4,7 mio. kr. 
Kommuner/-
erhvervsråd 

0,5 mio. kr. 1,3 mio. kr. 1,3 mio. kr. 0,5 mio. kr. 3,6 mio. kr. 

Private 0,8 mio. kr. 1,5 mio. kr. 1,5 mio. kr. 0,8 mio. kr. 4,6 mio. kr. 
Videninstitutioner 0,05 mio.kr. 0,1 mio. kr. 0,1 mio. kr. 0,05 mio. kr. 0,3 mio. kr. 
Forsknings- og Inno-
vationsstyrelsen 

0,2 mio. kr. 
   

0,2 mio. kr. 

I alt 3,4 mio. kr. 6,0 mio. kr. 6,0 mio. kr. 2,9 mio. kr. 18,3 mio. kr. 
  
  
Det samlede budget for Region Midtjyllands midler til finansiering af erhvervsudviklings-
initiativer, indstillet af Vækstforum, udgør 115 mio. kr. i 2007 og 118 mio. kr. i 2008 og 
overslagsåret 2009. Regionsrådet har tidligere og reserveret 47,8 mio. kr. og bevilget 
25,9 mio. kr. for perioden 2007 – 2009. 
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1-26-50-07 

3. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet Sund turisme – forret-
ningsmuligheder for turismen i den sunde Region Midtjylland 

Resumé 

Midtjysk Turisme har ansøgt om midler fra puljen til regionale oplevelsesprojekter under 
Vækstforums indsatsområde 5.8 Oplevelsesøkonomi. Ansøgningen er indsendt i forbin-
delse med udbudsrunden for regionale oplevelsesprojekter. 
  
Sundhed og wellness betyder meget for den enkelte og udgør et betydningsfuldt potenti-
ale i oplevelsesøkonomien. Projektet lægger op til, at turisten skal møde en region, hvis 
klare profil er sund livsstil, og hvor turismeerhvervet tilbyder alsidige, nytænkende og 
professionelle oplevelsesprodukter knyttet til sundhed for både krop og sjæl. Projektet 
indeholder - ud over en analysedel - 4 delprojekter, som handler om et sundt friluftsliv, 
økologi og fødevarer, wellness og kur samt sundhedsservicekoncept for behandling un-
der ferie. 

Forretningsudvalget indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, såle-

des  

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 1.250.000 kr. i 
2007 til Midtjysk Turisme til projektet Sund turisme – forretningsmuligheder for 
turismen i den sunde Region Midtjylland under forudsætning af, at finansierin-
gen tilvejebringes som beskrevet i sagsfremstillingen. 

 
Anne V. Kristensen og Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Ove Nørholm, Birgit Jonassen, Knud Hammer og Conny Jensen var forhindret i at deltage 
i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Regionsrådet besluttede på sit møde den 20. juni 2007 (sag nr. 34), efter indstilling fra 
Vækstforum, at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling reserveres 23 
mio. kr. til formålsbestemte puljer i 2007 med en fordeling på 15,5 mio. kr. til regionale 
oplevelsesprojekter og 7,5 mio. kr. til sikring af arbejdsstyrken. 
  
Vækstforum besluttede på sit møde d. 13. september 2007 at indstille til Regionsrådet, 
at der bevilges 1.250.00 kr. til projektet Sund turisme – forretningsmuligheder for tu-
rismen i den sunde Region Midtjylland fra puljen til regionale oplevelsesprojekter under 
forudsætning af, at finansieringen tilvejebringes som beskrevet. 
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./. Midtjysk Turisme har ansøgt om midler fra puljen til regionale oplevelsesprojekter. Der 

søges om i alt 1.250.000 kr. til at medfinansiere projektet: Sund turisme – forretnings-
muligheder for turismen i den sunde Region Midtjylland. 
  
Sundhed og wellness spiller i dag en betydningsfuld rolle i mange menneskers livsstil. 
Forbruget på området er stærkt stigende og indgår mere og mere hyppigt som en del af 
turistens ferieoplevelser. Dette smitter af på efterspørgslen af konkrete ferieprodukter og 
oplevelser, som sætter sund livsstil i fokus. I fremtidens Region Midtjylland skal regio-
nens mange stærke udbydere af turisme og oplevelsesprodukter følge denne innovative 
trend og indarbejde den i deres forretningsudvikling, så de optimalt og bredt udnytter 
potentialet i ”sundhed” i udviklingen af oplevelsesbaserede produkter. 
  
Viden og kompetencer i forhold til regionens udbud af sundhedsprodukter skal udvikles, 
og initiativer skal igangsættes, så sundhed bliver for alle – både for den raske, for den 
der vil forebygge og for den syge. Som et særligt fokuspunkt skal naturen udnyttes som 
kilde til både aktivitet og ro, kulinariske oplevelser og familieferier, hvor der rettes bredt 
fokus på at opleve og lære om sund livsstil. 
  
Sundhedsprojektet omfatter en række fælles indsatsområder:  

 Analyser og indsamling af faktaviden og best practise samt afdækning af kvali-
tetsniveauet på regionens nuværende tilbud inden for wellness og kur, friluftsferi-
er, økologi samt oplevelses- og overnatningsprodukter relateret til sundhed for 
både krop og sjæl.  

 Etablering af fælles kvalitetsstandarder for regionens sundheds-, overnatnings- 
og oplevelsesprodukter.   

 Identifikation af samarbejdspartnere og markeder for ”sundhedsturisme” i Skan-
dinavien og i UK, Holland og Tyskland. 

Sundhedsprojektet omfatter desuden 4 delprojekter: 
  
Sund familieferie i det fri 
Friluftsliv og mental udvikling som aktiv ferieform. Projektet har fokus på udvikling og 
test af tematiserede koncepter og ”familiepakker” for rekreative aktiviteter i regionens 
alsidige natur, som især skal lægge vægt på oplevelser, sammenhold og samarbejde. 
  
Økologi – fødevarer og sundhed 
Etableringen af tværgående netværk mellem aktører inden for økologiområdet skal op-
timere og videreudvikle forståelsen for og udnyttelsen af potentialet i regionens økologi-
ske fødevareproduktion. Netværksdannelserne skal ske gennem konferencer og messer, 
hvor man bl.a. skal beskæftige sig med markedet for madoplevelser relateret til økologi, 
læren om sund mad samt udvikling af feriekoncepter med forbindelse til økologiske 
landbrug. 
  
Wellness og kur 
Med udgangspunkt i de nuværende regionale aktørers viden og erfaringer og gennem 
kompetenceudvikling, udbredelse og konkretisering af produkter skal høj standard og 
professionalisme være målet for Region Midtjyllands udbud på wellness-området. 
  



 

 

Regionsrådet 24. oktober 2007 
 

709 

Konkrete projektaktiviteter omfatter strategiseminarer, faglige studieture, udbredelse af 
den virtuelle kurby som koncept samt etablering af alliancer mellem kulturlivet og well-
ness/kursteder. 
  
Sundhedsservicekoncept: pilotprojekt 
Pilotprojektet ”sundhedsservice til regionens gæster” skal teste et sundheds- og service-
system, der giver turisten mulighed for at koble ferieophold med behandling, forebyggel-
se og pleje fra fagfolk. Som led i sin feriebooking skal turisten kunne ”bestille” tid til en 
operation på et privathospital eller til en behandling hos f.eks. en fysioterapeut. Med 
andre ord skal det være lige så simpelt at bestille sundhedsprodukter ved booking af 
ferieophold, som det er at bestille rengøring ved afrejse fra feriehuset. Som led i pilot-
projektet indgår også analyse af turismepotentiale mellem wellness og behandling. 
  
Udgiftsbudget  
Ekstern konsulentbistand / kontraktansat projektledelse 600.000
Produktudvikling 1.170.000
Konferencer / arrangementer / deltageres kompetenceudvik-
ling 

675.000

Materialer 55.000
  
I alt 2.500.000
  
  
Finansiering  
Region Midtjylland 1.250.000
Kommunerne  
    kontant 375.000
    timer 875.000
  
I alt 2.500.000
  
Det samlede budget for Region Midtjyllands midler til finansiering af erhvervsudviklings-
initiativer, indstillet af Vækstforum, udgør 115 mio. kr. i 2007. Den reserverede pulje til 
regionale oplevelsesprojekter er på 15,5 mio. kr. i 2007. Der er ikke bevilget midler fra 
puljen. 
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1-26-50-07 

4. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet Sæsonforlængelse frem 
mod helårsturisme i Midtjylland 

Resumé 

Midtjysk Turisme har ansøgt om midler fra puljen til regionale oplevelsesprojekter under 
Vækstforums indsatsområde 5.8 Oplevelsesøkonomi. Projektet er indsendt i forbindelse 
med udbudsrunden for regionale oplevelsesprojekter. Projektet kobler sig til den natio-
nale satsning på udvikling af helårsturisme. Projektet handler om at skabe mulighed for 
en forlængelse af turistsæsonen, gerne frem mod egentlig helårsturisme. Dette vil give 
turisterhvervet i Region Midtjylland et løft hen imod et mere lønsomt, konkurrencedyg-
tigt og helhedsorienteret erhverv. De enkelte turistdestinationer i regionen vil få mulig-
hed for at gentænke indsatsen i destinationen med henblik på innovation, vækst og hel-
årsforretning. Projektet indeholder dels en fælles del for alle destinationer og dels gen-
nemførelse af konkrete projekter i turistdestinationer. 

Forretningsudvalget indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, såle-

des 

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 2.785.000 kr. i 
2007 til Midtjysk Turisme til projektet Sæsonforlængelse frem mod helårsturis-
me i Midtjylland under forudsætning af, at finansieringen tilvejebringes som be-
skrevet i sagsfremstillingen. 

  
Anne V. Kristensen og Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Ove Nørholm, Birgit Jonassen, Knud Hammer og Conny Jensen var forhindret i at deltage 
i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Regionsrådet besluttede på sit møde den 20. juni 2007 (sag nr. 34), efter indstilling fra 
Vækstforum, at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling reserveres 23 
mio. kr. til formålsbestemte puljer i 2007 med en fordeling på 15,5 mio. kr. til regionale 
oplevelsesprojekter og 7,5 mio. kr. til sikring af arbejdsstyrken. 
  
Vækstforum besluttede på sit møde den 13. september 2007 at indstille til Regionsrådet, 
at der bevilges 2.785.000 kr. til projektet Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i 
Midtjylland fra puljen til regionale oplevelsesprojekter under forudsætning af, at finansie-
ringen tilvejebringes som beskrevet.  
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./. Midtjysk Turisme har ansøgt om midler fra puljen til regionale oplevelsesprojekter. Der 
søges om i alt 2.785.000 kr. til medfinansiering af projektet: Sæsonforlængelse frem 
mod helårsturisme i Midtjylland. 
  
Turisterhvervet står over for en række udfordringer især med at kunne omstille sig skif-
tende krav om udbud fra branchens kunder. Sæsonforlængelse handler om at: 

 tilbyde en mangfoldighed af produkter hele året 
 betjene en bred vifte af købedygtige målgrupper 
 sikre synergi og styrke samarbejdet inden for turismeerhvervet 
 udvikle nye produkter på tværs af brancher 
 præstere forretning hele året. 

Projektet består af 2 overordnede dele. En regional fællesindsats hvor alle destinationer 
deltager, samt en række konkrete destinationsprojekter, som alle destinationer i Region 
Midtjylland bliver en del af. Alle destinationer i Midtjylland har afgivet positive hensigts-
erklæringer om deltagelse i projektet. 
  
Den regionale fællesindsats 
Den regionale fællesindsats består af 4 temaer: 
  
1) Kompetenceudvikling og videnopbygning. 
Analyse af best-practice inden for allerede eksisterende succesfuld sæsonforlængelse, 
sammensætning af tilbud, shopping og ferie, udbud af overnatningsformer, kommunika-
tion mellem destination og gæst samt kortlægning af potentiale for sæsonforlængelse. 
  
2) Idéudviklingsforløb for destinationerne. 
De enkelte destinationer tilbydes egne idéudviklingsforløb af destinationsprojekter. For-
løbet er opbygget af 3 moduler bl.a. med: Halvdagsseminar med idéudvikler, 6 timers 
ekstern konsulentassistance samt konkret vurdering af idé af eksterne innovationsfront-
løbere. 
  
3) Opbygning af investorrelationer. 
Gennemføres som et pilotprojekt i et afgrænset geografisk område. Formålet er at iden-
tificere krav, udvikle redskaber og skabe dialog mellem turismens offentlige og private 
aktører samt potentielle investorer i midtjysk turisme. 
  
4) Produktudvikling. 
Projektets produktudviklingsdel består af 3 overordnede temaer: Midtjyske temauger og 
kulturspor, uudnyttede bygningers potentiale i forhold til det oplevelsesøkonomiske pro-
duktionsapparat samt loyalitets- / bonuskort. 
  
Midtjyske temauger og kulturspor sætter fokus på Midtjyllands styrkepositioner med en 
række arrangementer inden for et givet tema f.eks. musik, fisk, skov, strand etc. eller 
kulturelle emner som f.eks. COBRA-malerne, guldalderen eller middelalderen. Følgende 
emner vil indgå i 1-2 temauger: Færdigpakkede produkter, ruter med overnatning og 
udarbejdelse af årskalender, så temaugerne / kultursporene kan indarbejdes i de rele-
vante partners markedsføring. 
  
Uudnyttede bygninger i landdistrikterne udgør et stort potentiale i et oplevelsesøkono-
misk perspektiv. Delprojektet søger at sikre, at relevante bygninger i landsbyerne om-
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dannes til attraktive overnatnings- eller opholdsmiljøer for turister. Af konkrete aktivite-
ter kan nævnes: Analyse af mulighederne for denne overnatningsform i Midtjylland, ud-
vikling og profilering af produktregistreringsredskab, forslag til koncepter til målgrupper-
ne; "par uden børn" og "børnefamilier" samt et parallelt koncept omkring en moderne 
udgave af refugie-tanken. 
  
Loyalitets / bonuskort projektet udføres med udvikling af et særligt VIP-kort, som skal 
give en række fordele ved besøg i regionen, herunder eksklusive tilbud. 
  
Destinationsprojekterne 
Som udgangspunkt skal destinationsprojekterne sikre en lokal proces omkring helårstu-
risme. Gennemførelse af lokale projekter vil skabe umiddelbare resultater i lokalområ-
derne, som så kan bruges i den regionale videnopbygning om helårsturisme. I projektet 
er der opstillet følgende kriterier: 

 Der skal gennemføres mindst ét lokalt delprojekt i hver destination  
 Destinationsprojektet skal have væsentlig indflydelse på gennemførelsen af den 

samlede plan i regionen  
 Den lokale medfinansiering skal udgøre mindst 50%  
 Destinationsprojekterne skal involvere en offentlig myndighed  
 Destinationsprojekterne skal være relevante i forhold til den samlede strategiplan 

for den midtjyske turisme. 

  
Udgiftsbudget   
Ekstern konsulentbistand / kontraktansat projektledelse 725.000
Produktudvikling 6.160.000
Konferencer / arrangementer / deltageres kompetenceudvik-
ling 

110.000

Materialer 70.000
  
I alt 7.065.000
  
Finansiering   
Region Midtjylland 2.785.000
Kommunerne  
    kontant 2.570.000
    timer 110.000
Visitdenmark 800.000
Fonde via Visitdenmark 800.000
  
I alt 7.065.000
  
Projektet skal ses i tæt sammenhæng med den nationale satsning på udvikling af helårs-
turisme, hvor Visitdenmark har udpeget destinationer til at arbejde med helårsturisme. 
Destinationerne Djursland og Ringkøbing-Skjern er således af Visitdenmark udpeget til 
at indgå i det regionale projekt. 
  



 

 

Regionsrådet 24. oktober 2007 
 

713 

Midtjysk Turismes projekt støtter og inddrager disse to destinationer i det regionale pro-
jekt. Det regionale projekt søger at udbrede helårsturisme til hele regionen blandt andet 
med udgangspunkt i det nationale projekt. 
  
Projektansøgningen fra Midtjysk Turisme indeholder en medfinansiering af det nationale 
projekt, idet der er af bevillingen på de 2.785.000 kr. er afsat et beløb på 800.000 kr. til 
de to destinationers udvikling af helårsturisme.  
  
Det samlede budget for Region Midtjyllands midler til finansiering af erhvervsudviklings-
initiativer, indstillet af Vækstforum, udgør 115 mio. kr. i 2007. Den reserverede pulje til 
regionale oplevelsesprojekter er på 15,5 mio. kr. i 2007. Der er ikke bevilget midler fra 
puljen. 
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1-33-76-89-07 

5. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til erhvervsudviklingsaktiviteter inden 
for innovation, iværksætteri, brobyggerfunktioner og it 

Resumé 

Aarhus Universitet og Handels- og Ingeniørhøjskolen (AU-HIH) har ansøgt om 4 mio. kr. 
i 2007-2010 til finansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter. Bevillingen indgår 
som led i en samarbejdsaftale med kommunerne under Landsdelscenter Midt-Vest om en 
fælles finansiering af erhvervsudviklingsaktiviteter i tilknytning til AU-HIH. Bevillingen 
skal ses som led i den fusion, der blev indgået mellem Aarhus Universitet og Handels- og 
Ingeniørhøjskolen i 2006, som bl.a. betød etablering af videregående uddannelser på 
kandidatniveau. De tre amter bevilgede således i 2006 4 mio. kr. med en forventning 
om, at Region Midtjylland efterfølgende bidrog til finansieringen med 4 mio. kr. i årene 
2007-2010. 

Forretningsudvalget indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, såle-

des  

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 4 mio. kr. årligt i 
årene år 2007 – 2010 til Aarhus Universitet og Handels- og Ingeniørhøjskolen 
(AU-HIH) til erhvervsudviklingsaktiviteter inden for innovation, iværksætteri, 
brobyggerfunktioner og it, 

  
at der indgås resultatkontrakter for en 2-årig periode 2007-2008, og 
  
at samarbejdsaftale og resultatkontrakter revurderes ultimo 2008 for programmets 

resterende løbeperiode 2009-2010. 
 
Anne V. Kristensen og Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Ove Nørholm, Birgit Jonassen, Knud Hammer og Conny Jensen var forhindret i at deltage 
i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

./. AU-HIH ansøger om en bevilling på 4 mio. kr. i årene 2007-2010 til finansiering af 
regionale erhvervsudviklingsaktiviteter. Ansøgningen indgår som led i enSamarbejdsaf-
tale - AU-HIH - Region Midtjylland og landsdelscenterkommunerne om medfinansiering 
af aktiviteter sammen med kommunerne under Landsdelscenter Midt-Vest. 
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Vækstforum besluttede på sit møde den 13. september 2007 at indstille til Regionsrådet, 
at der bevilges en ramme på 4 mio. kr. pr. år 2007 – 2010 til finansiering af erhvervsud-
viklingsaktiviteter i tilknytning til AU-HIH inden for innovation, iværksætteri, brobygger-
funktion og it. 
   
I forbindelse med fusionen mellem Aarhus Universitet og Handels- og Ingeniørhøjskolen 
og dannelsen af en ny universitetsafdeling i Herning, AU-HIH, har kommunerne under 
Landsdelscenter Midtvest samt Ringkøbing, Viborg og Århus amter tilsammen bevilget 6 
mio. kr. i 2006 til at iværksætte nye aktiviteter og bidrage til den regionale erhvervsud-
vikling.  
  
Kommunerne under Landdelscentret, Ikast-Brande, Holstebro, Struer og Herning kom-
muner har tilsammen bevilget 2 mio. kr. til finansiering af aktiviteter i årene 2007-2010. 
Amternes bevilling blev givet med en forventning om, at Region Midtjylland bidrog til 
finansieringen i årene 2007-2010. 
  
Formålet med fusionen har været at bidrage til den regionale udvikling i Midt- og Vestjyl-
land ved at skabe et midtjysk uddannelses- og videncenter, der samtidig kunne tilbyde 
videregående uddannelser til og med kandidatniveau inden for både økonomi og teknik. 
Det har været afgørende for fusionen, at AU-HIH kunne skabe et innovativt og praksis-
orienteret samspil mellem forskning og viden og udvikling i virksomhederne samt bidra-
ge til et højere kompetenceniveau i forhold til arbejdskraften og erhvervslivet. 
  
De regionale midler skal således bidrage til at skabe vækst og udvikling inden for 4 ind-
satsområder: 1) Innovation og forretningsudvikling, 2) Iværksætteri, 3) Samspil mellem 
videninstitutioner, uddannelsesinstitutioner og erhvervsvirksomheder og 4) Integreret it. 
  
Innovation og forretningsudvikling  
Med oprettelse af Center for Innovation og Forretningsudvikling har AU-HIH ønsket at 
skabe ny viden gennem forskning i innovation, iværksætteri og ledelsesudvikling. 
  
Aktiviteterne omfatter bl.a. Ph d.-stipendier, udvikling af ledelsesuddannelsestilbud samt 
etablering af en forskningsenhed inden for innovation, erhvervsklynger og iværksætteri 
med op til 12 forskere. 
  
Aktiviteterne kan bidrage til at understøtte Vækstforums mål om at øge virksomheder-
nes innovationskompetencer ved at kunne omsætte forskningsresultater og viden til nye 
varer og tjenesteydelser, teknologi eller arbejdsprocesser. 
  
Det er forventningen, at der samtidig kan ske en styrkelse af erhvervsforskningen i Re-
gion Midtjylland gennem etablering af et forskningsmiljø, som har fokus på udvikling 
af de regionale rammebetingelser inden for bl.a. innovation, iværksætteri og ledelse. 
  
Der vil i en dialog med AU-HIH skulle opstilles prioriterede genstandsfelter for erhvervs-
forskningen i samarbejde med den øvrige del af Aarhus Universitet og forventningerne til 
de forskningsaktiviteter, der kan understøtte udvikling, implementering og evaluering af 
de erhvervspolitiske initiativer. 
  
Iværksætteri 
Erhvervs- og Byggestyrelsen har tidligere i 2005 bevilget en engangsbevilling på 2,1 
mio. kr. til Business Factory, som med dette projekt vil kunne videreføres. Aktiviteterne 
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omfatter både innovation og iværksætteri i uddannelserne og iværksætteri i eksisterende 
små og mellemstore virksomheder samt en række formidlingsaktiviteter.  
  
Den regionale erhvervsindsats lægger med sit initiativ "Mere Iværksætteri i uddannelse" 
op til en styrkelse af iværksætterkulturen i uddannelsesinstitutionerne ved bl.a. at etab-
lere miljøer til idéudvikling og realisering af bæredygtige forretningsideer. 
  
AU-HIH vil kunne indgå som én af flere operatør på gennemførelse af dette initiativ. Der 
vil blive indgået en resultatkontrakt med AU-HIH, der sikrer koordineringen med de sam-
lede lokale og regionale initiativer på iværksætterområdet. 
  
Samspil mellem videninstitutioner, uddannelsesinstitutioner og erhvervsvirksomheder  
AU-HIH forventes at gennemføre en række tværgående samarbejds- og videnspredning-
saktiviteter inden for bl.a. innovation, it og forretningsudvikling i forhold til de brobyg-
gerfunktioner, AU-HIH generelt varetager. 
  
Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi indeholder en målsætning om at styrke virk-
somhedernes innovationskompetencer ved at øge andelen af højtuddannede medarbej-
dere i virksomhederne. Med det 3-årige projekt "Markedsplads for højtuddannede" er der 
lagt op til afprøvning af nye metoder og modeller til fremme af virksomhedernes ansæt-
telse af forskellige typer af højtuddannet arbejdskraft. Der skal således indkaldes ansøg-
ninger om en regional operatør på projekt "Markedsplads for højtuddannede". 
  
Der har i drøftelserne med AU-HIH været peget på mulighederne af, at denne i givet fald 
kunne varetage den regionale operatøropgave, som bl.a. omfatter projektledelse, ud-
pegning af lokale kontaktmæglere, administration af regionale kontaktmesser, web-side 
mm. Initiativet løber i en 3-årig periode fra efteråret 2007-2010. Vækstforum har anbe-
falet AU-HIH som regional operatør for "Markedsplads for højtuddannede".  
  
Integreret it 
I tilknytning til AU-HIH arbejder Centeret for Integreret it-udvikling, CITU med en række 
strategiske indsatsområder inden for it-udvikling for at skabe innovation og nye forret-
ningsområder for regionens virksomheder. Dette sikrer samtidig en opdateret undervis-
ning og uddannelse i elektronik og IKT.  
  
Ansøgningen omfatter udvikling af forsknings- og forretningsmæssige initiativer på Cen-
teret for Powerline Communications, CPC, der er et strategisk satsningsområde for 7 
medlemsvirksomheder, herunder B&O, Danfoss og Grundfos.  
  
Powerline teknologien er en teknologi, der muliggør kommunikation i de eksisterende el-
installationer både på virksomheden og i hjemmet. Teknologien omfatter både kontrol og 
styring og overførsel af større datamængder (internet, lyd og billede).  
  
Centret vurderer, at teknologien indeholder både besparelsesmæssige og forretnings-
mæssige potentialer for regionens virksomheder. Målet er således at sikre midtjyske 
virksomheder en førerposition inden for anvendelse af powerline teknologien. 
  
Det samlede budget for Region Midtjyllands midler til finansiering af erhvervsudviklings-
initiativer, indstillet af Vækstforum, udgør 115 mio. kr. i 2007 og 118 mio. kr. i 2008 og i 
overslagsårene 2009 og 2010. Regionsrådet har tidligere og reserveret 47,8 mio. kr. og 
bevilget 25.9 mio. kr. for perioden 2007 – 2009.   
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1-33-7-06-V 

6. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategi-
ske udviklingsplan og aktiviteter 2008 - 2010 

Resumé 

For at styrke, videreudvikle og bevare kontinuiteten i det regionale turisme udviklingsar-
bejde foreslås det, at Fonden Midtjysk Turismes aktiviteter videreføres med udgangs-
punkt i den Strategiske Udviklingsplan.  

Forretningsudvalget indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, såle-

des  

at at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 2,5 mio. kr. 
årligt i årene 2008 - 2010 til Fonden Midtjysk Turisme til gennemførelse 
af basisaktiviteter i forhold til den strategiske udviklingsplan for turismen i Regi-
on Midtjylland og Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi. 

 
Anne V. Kristensen og Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Ove Nørholm, Birgit Jonassen, Knud Hammer og Conny Jensen var forhindret i at deltage 
i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

./. Vækstforum besluttede på sit møde den 13. september 2007 at indstille til Regionsrådet, 
at der bevilges 2.500.000 kr. pr. år fra 2008 til 2010 til gennemførelse af Fonden Midt-
jysk Turismes basisaktiviteter i forhold til den strategiske udviklingsplan for turismen i 
Region Midtjylland og Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi.  
  
Forberedelsesudvalget har efter indstilling fra Vækstforum på mødet den 19. juni 
2006 bevilget 5.016.000 kr. til at fastholde det regionale turismes udviklingsaktiviteter i 
2007. Beløbet fordeler sig med 2.545.000 kr. til "eksisterende" selskaber og 2.471.000 
kr. til Midtjysk Turisme (under etablering). Efterfølgende blev det på mødet den 13. de-
cember 2006 godkendt at etablere Fonden Midtjysk Turisme til at varetage de fremtidige 
regionale turismes udviklings- og koordineringsopgaver.  
  
Med udgangspunkt i Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi 2007 - 2009 og Handleplan 
2007 - 2008 blev Fonden Midtjysk Turisme etableret i 2007.  
  
Fonden Midtjysk Turismes opgave er at løse en række regionale turismes udviklings- og 
koordineringsopgaver i et tæt samarbejde med turisterhvervet, turistforeninger, destina-
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tioner, kommunerne og regionen, samt i forhold til det nationale og tværregionale ni-
veau.   
  
Som udgangspunkt for varetagelse af de regionale turismes udviklings- og koordine-
ringsopgaver har Fonden Midtjysk Turisme udarbejdet en strategisk udviklingsplan for 
turismen i Region Midtjylland med bl.a. følgende indhold:  

 Redegørelse for de udfordringer og store trends, der kan påvirke den turisme, 
som vi kender i Midtjylland i dag, 

 Udpegning af 5 strategiske retninger, der kan føre frem til en realisering af vores 
vision for den midtjyske turisme i 2017, 

 Perspektiveringen til den øvrige erhvervsudvikling i regionen og den nationale tu-
rismestrategi, og 

 Redegøre for de nøglefaktorer, der er grundlag for planens succes. 

Udviklingsplanen arbejder endvidere med 5 strategiske retninger/indsatsfelter: 

 Udfoldelse af potentialet i Midtjyllands turistmæssige styrkepositioner, 
 Fokus på gæsternes behov og oplevelsesmotiver, 
 Skabe vækst i turismen og oplevelsesøkonomien via udnyttelse af synergi til 

Midtjyllands øvrige erhvervsmæssige styrkepositioner, 
 Udvikle nye forretningsområder i turismen via turismens rolle som katalysator for 

oplevelsesøkonomien, og 
 Destinationens udvikling. 

For at Fonden Midtjysk Turisme kan løse igangværende og fremtidige opgaver på det 
generelle turismeudviklings- og koordineringsmæssige område er der behov for et årligt 
basistilskud på 2.500.000 kr.     
  
Det generelle tilskud sikrer opretholdelsen af Midtjysk Turisme, således at Midtjysk Tu-
risme fungerer som en organisation, der 

 koordinerer de turistmæssige aktiviteter mellem de mange aktører i regionen, 
 igangsætter og koordinerer nye udviklingsaktiviteter, og 
 formidler viden om bl.a. turistbranchens udvikling. 

Som udgangspunkt gennemføres de konkrete projekter af de enkelte turistdestinationer 
eller i samarbejde med disse. 
  
For at Midtjysk Turisme kan igangsætte udviklingsprojekter i overensstemmelse med 
den strategiske udviklingsplan er det hensigtsmæssigt, at der ud over basismidler-
ne afsættes en ramme til procesmidler (projektaktiviteter). Anvendelsen heraf fastlæg-
ges i en resultatkontrakt mellem Midtjysk Turisme og Region Midtjylland. 
  
Det samlede budget for Region Midtjyllands midler til finansiering af erhvervsudviklings-
initiativer, indstillet af Vækstforum, udgør 118 mio. kr. årligt i 2008 og overslagsårene 
2009 og 2010. 
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1-30-75-4-07 

7. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Midttrafik, kommunerne og Region 
Midtjylland 

Resumé 

Midttrafik har sendt forslag til standardsamarbejdsaftale mellem Midttrafik, kommunerne 
og Region Midtjylland i høring. Formålet med samarbejdsaftalen er at skabe en platform 
for et effektivt samarbejde mellem bestillerne og Midttrafik. Samarbejdsaftalen evalueres 
efter et år. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at forslag til samarbejdsaftale godkendes under forudsætning af, at aftalen ændres 
i overensstemmelse med Region Midtjyllands høringssvar, idet høringssvaret 
udbygges med, "at for så vidt angår X-busserne vil Region Midtjylland sikre, at 
der én gang årligt sker en koordinering af driften med naboregionerne." 

  
Anne V. Kristensen og Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Ove Nørholm, Birgit Jonassen, Knud Hammer og Conny Jensen var forhindret i at deltage 
i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Midttrafik har sendt forslag til standardsamarbejdsaftale mellem Midttrafik, kommuner 
og Region Midtjylland i høring. Høringsfristen er fastsat til den 26. oktober 2007. Efter 
politisk godkendelse i Midttrafiks bestyrelse den 23. november 2007 vil Midttrafik tage 
kontakt til den enkelte bestiller for at aftale bilaterale møder med henblik på afklaring af 
behovet for individuelle tillæg til aftalen. 
  
Et første udkast til samarbejdsaftale har været behandlet i regionens udvalg for regional 
kollektiv trafik og infrastruktur på møde den 15. august 2007. Med dagsordenen var bi-
lagt administrationens daværende høringssvar til Midttrafik. Udvalget tog orientering om 
samarbejdsaftalen til efterretning med bemærkning om, at udvalget gerne ser, at regio-
nen presser på for at få en bedre infrastruktur og deltager i relevante samarbejder, selv 
om regionen ikke er myndighed på området. 
  
Formålet med samarbejdsaftalen er at skabe en platform for et effektivt samarbejde 
mellem bestillerne og Midttrafik. Størst mulig effektivitet opnås, hvis opgaverne og rol-
lerne er fordelt ved en klar og entydig samarbejdsaftale. 
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Samarbejdsaftalen vil blive revideret med jævne mellemrum, første gang om et år. 
  
Samarbejdsaftalen indeholder de opgaver, som Midttrafik skal løse i samarbejde med 
bestillerne. Det drejer sig om: 

 trafikplan  
 køreplanlægning  
 infrastruktur og vejforhold  
 takster  
 udbud og kontrakter  
 økonomi og budget  
 markedsføring, information og kundehenvendelser  
 behovsstyret kørsel, herunder handicapkørsel  
 lokalbaner/privatbaner samt  
 øvrige opgaver for bestillerne. 

Det er den enkelte bestiller, som fastlægger serviceniveau og betjeningsomfang for de 
ruter, som den er bestiller for. Midttrafik skal i dialog med bestillerne varetage den koor-
dinerende rolle for at sikre en sammenhængende kollektiv trafik for kunderne. 
  
I forbindelse med budgetlægningen for 2008 har Regionsrådet besluttet, at der skal ned-
sættes et midlertidigt udvalg, der har til opgave at udarbejde forslag til revideret trafik-
plan for den regionale trafikbetjening i Region Midtjylland, og herunder vurdere betje-
ningsomfanget for regionens regional- og X-busruter samt de to privatbaner Odderbanen 
og Lemvigbanen.  
  
Generelt finder administrationen, at aftaleforslaget er dækkende for de opgaver og den 
ansvarsfordeling, der knytter sig til administration af den kollektive trafik. Det er dog 
fortsat administrationens opfattelse, at samarbejdsaftalen meget omfangsrig, og at en 
sammenskrivning af enkelte afsnit og en strukturel opstramning vil gøre aftalen mere 
overskuelig. 
  
Med hensyn til ansvarsfordelingen har administrationen bemærkninger til 2 forhold: For 
det første fremgår det af samarbejdsaftaleudkastet, at bestillerne er ansvarlige for ind-
hentning af borgerønsker m.v. Det er administrationens opfattelse, at indsamling af re-
levante data for køreplanlægningsprocessen er Midttrafiks opgave og ansvar.  
  
For det andet fralægger Midttrafik sig ansvaret for at udmønte besparelser, en bestiller 
måtte meddele senere end den fastsatte frist for meddelelse om det kommende års ser-
viceniveau (primo juni). Her er det administrationens opfattelse, at Midttrafik med speci-
alviden og -data på området i alle tilfælde skal rådgive om de mest hensigtsmæssige 
besparelsesmuligheder i dialog med den pågældende bestiller. 
  
For så vidt angår X-busserne vil Region Midtjylland sikre, at der én gang årligt sker en 
koordinering af driften med naboregionerne. 
  
I forbindelse med udbud af buskørslen skal bestillerne inddrages og have mere indgåen-
de indflydelse på fastlæggelse af hensyn og kriterier end beskrevet i udkastet. 
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Det bemærkes, at forslaget til høringssvar er revideret i overensstemmelse med Forret-
ningsudvalgets indstilling. Herudover har administrationen bemærkninger til bl.a. kvali-
tetsopfølgninger og særskilt X-bus markedsføring. 
  

./. Forslag til samarbejdsaftale og det reviderede forslag til høringssvar er vedlagt som 
bilag. 
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1-30-76-45-07 

8. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddan-
nelsescentrene i regionen 

Resumé 

Administrationen har i samarbejde med Voksenuddannelsescentrene udarbejdet et for-
slag til samarbejdsaftale, der skal sikre en koordinering af kapaciteten og udbuddet af 
uddannelser på voksenuddannelsesområdet (VUC-området). 

Forretningsudvalget indstiller, 

at  forslag til samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelses-
centrene i regionen godkendes, og 

  
at  afholdelse af to årlige lovpligtige møder med voksenuddannelsescentrene dele-

geres til administrationen, idet det forudsættes, at relevante regionsrådspolitike-
re inviteres med til møderne, når det er relevant. 

  
Anne V. Kristensen og Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Ove Nørholm, Birgit Jonassen, Knud Hammer og Conny Jensen var forhindret i at deltage 
i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Regionsrådet skal i samarbejde med alle voksenuddannelsescentre i regionen koordinere 
uddannelsesindsatsen, herunder den stedlige placering af udbuddet af uddannelser i re-
gionen og kapaciteten med henblik på, at der er et tilstrækkeligt og varieret voksenud-
dannelsestilbud til alle. Voksenuddannelsescentre og andre udbydere af almen voksen-
uddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne skal 
samarbejde med Regionsrådet om koordineringen. 
  
Voksenuddannelsescentrene samarbejder med andre voksenuddannelsescentre samt 
med institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og 
andre uddannelsesinstitutioner i et lokalt fællesskab. Samarbejdet har til formål at sikre, 
at institutionerne udnytter deres ressourcer bedst muligt, og at de informerer og vejle-
der samordnet om deres samlede uddannelsesudbud. 
  
Som led i samarbejdet danner institutionerne et lokalt fælles samarbejdsforum, som 
mødes mindst en gang hvert kvartal og mindst to gange om året med Regionsrådet. 
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./. Administrationen har i samarbejde med voksenuddannelsescentrene udarbejdet et 
forslag til samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentre-
ne. Samarbejdsaftalen skal sikre, at lovgivningens hensigt om koordinering af kapacite-
ten og udbuddet af uddannelser på voksenuddannelsesområdet (VUC-området) bliver 
implementeret. Samtidig vil voksenuddannelsescentrene og Region Midtjylland i fælles-
skab arbejde for, at visionerne i den regionale udviklingsplan med hensyn til voksen- og 
efteruddannelsesindsatsen i Region Midtjylland bliver realiseret.  
  
Udmøntningen af aftalen betyder bl.a., at der udarbejdes den nødvendige statistik mv., 
der skal ligge til grund for koordineringen af udbuddet og kapaciteten på voksenuddan-
nelsesområdet i Region Midtjylland. 
  
Det foreslås, at Regionsrådet delegerer afholdelsen af de halvårlige møder med voksen-
uddannelsescentrene til administrationen. 
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1-30-78-1-07 

9. Oplæg til proces omkring udarbejdelsen af servicestrategi for Region Midtjyl-
land 

Resumé 

I henhold til gældende lovgivning skal regionerne udarbejde en servicestrategi, som skal 
beskrive, hvorledes regionen vil udvikle og forbedre kvaliteten og effektiviteten i dens 
opgavevaretagelse. Herunder skal der udarbejdes en udbudspolitik og en udbudsplan. 
Administrationen har udarbejdet et forslag til overordnet metode og indhold samt politisk 
og administrativ proces i forbindelse med udarbejdelsen af servicestrategien. Den del af 
servicestrategien, som vedrører en oversigt over indsatsområder, kører desuden en sær-
skilt politisk proces. Det foreslås, at den samlede servicestrategi behandles endeligt i 
Regionsrådet i maj 2008 efter at have været i høring i MED-systemet fra december til 
marts. Det foreslås endvidere, at der afholdes et offentligt møde/høring i perioden janu-
ar - marts 2008.  

Forretningsudvalget indstiller, 

at forslag til proces for udarbejdelse af servicestrategi godkendes, 
  
at servicestrategien behandles endeligt på de politiske møder i maj 2008, og 
  
at der afholdes et offentligt møde/høring om servicestrategien i perioden januar - 

marts 2008. 
  
Anne V. Kristensen og Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Ove Nørholm, Birgit Jonassen, Knud Hammer og Conny Jensen var forhindret i at deltage 
i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

./. Forretningsudvalget anmodede på sit møde den 18. september 2007 administrationen 
om at udarbejde et notat omkring mulig tilrettelæggelse af processen frem til vedtagel-
sen af servicestrategien - herunder muligheden for afholdelsen af et offentligt møde. 
Dette er nu sket, og notat om mulige tilrettelæggelser af processen frem til vedtagelsen 
af servicestrategien vedlægges. Forretningsudvalget indstiller på baggrund af drøftelser-
ne på mødet den 9. oktober, at der afholdes et offentligt møde/høring om servicestrate-
gien i perioden januar - marts 2008. 
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I henhold til lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner og om nedlæggelse af amtskom-
munerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab skal Re-
gionsrådet inden udgangen af 2007 have udarbejdet en servicestrategi, som skal beskri-
ve, hvorledes regionen vil udvikle og forbedre kvaliteten og effektiviteten i dens opgave-
varetagelse. 
  
Der er udarbejdet servicestrategi og udbudspolitik i de fire tidligere amter, der nu indgår 
i Region Midtjylland. 
  

./. Der vedlægges et notat, der indeholder forslag til overordnet metode og indhold samt 
politisk og administrativ proces - herunder også en kort præsentation af lovgrundlaget 
bag servicestrategien samt kvalitetsreformen, som kan få indvirkning herpå.  
  
Servicestrategien er Regionsrådets overordnede formulering af mål og midler i forbindel-
se med udviklingen af kvalitet og effektivitet i regionens opgavevaretagelse. 
  
I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning om servicestrategi skal ser-
vicestrategien indeholde følgende fire elementer:  
1) en oversigt over indsatsområder  
2) en angivelse af, på hvilke områder regionen påtænker at anvende udbud  
3) en arbejdsplan  
4) en udbudspolitik.  
  
For så vidt angår det første element - indsatsområderne - er hele Region Midtjyllands 
organisering samt udkast til ledelses- og styringsgrundlag bl.a. bygget op omkring et 
fokus på kvalitets- og effektivitetsudvikling, hvorfor dette indgår som en naturlig og væ-
sentlig del af de igangsatte plan- og strategiarbejder og deres indsatsområder og initiati-
ver. Der er i det forgangne år arbejdet hårdt for at komme i mål med en lang række af 
disse strategier for at have en politisk målsætning og holdepunkt i det fremadrettede 
arbejde. I servicestrategien foreslås det at fremdrage de indsatsområder i de pågælden-
de planarbejder, der vedrører kvalitets- og effektivitetsudviklingen i regio-
nen. Indsatsområderne i disse plan- og strategiarbejder er (eller bliver for de igangvæ-
rendes vedkommende) politisk besluttede, og kører derudover som oftest en særskilt 
politisk proces. 
  
Udbudspolitikken er central i forhold til at regulere principper for og kompetencefordelin-
gen ved udbud/udlicitering af forskellige typer af opgaver. Den er også central i relation 
til retningslinier for inddragelse af personalet i forbindelse med udbud/udlicitering af op-
gaver. Administrationen planlægger i den sammenhæng et temamø-
de om udbudspolitikken og -planen som en indledende politisk drøftelse af principperne 
for udbud og udlicitering. 
  
I december foreligger der et forslag til servicestrategi - herunder en udbudspolitik - og i 
naturlig forlængelse heraf sendes forslaget i høring i MED-systemet. Høringen foreslås at 
vare fra december til marts, hvorefter den endelige politiske behandling foreslås at fore-
gå i maj 2008. 
  
Udbud og udliciteringer kan komme til at berøre forskellige medarbejdergrupper i Region 
Midtjylland, og derfor er det vigtigt, at medarbejderne inddrages i processen omkring 
udarbejdelsen af en servicestrategi – særligt i relation til udbudspolitikken og udbuds-
planen.   
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1-35-78-1-07 

10. Orientering om høringssvar til Rigsrevisionen vedrørende udkast til beretning 
om Cancerregistret 

Resumé 

Der orienteres om det administrativt udarbejdede høringssvar til Rigsrevisionens udkast 
til beretning om Cancerregistret i forbindelse med Rigsrevisionens undersøgelse af 
kræftbehandlingsgarantien. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 
  
Anne V. Kristensen og Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Ove Nørholm, Birgit Jonassen, Knud Hammer og Conny Jensen var forhindret i at deltage 
i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

./. Region Midtjylland har den 18. september 2007 fra Rigsrevisionen modtaget dele af 
udkast til beretning om Cancerregistret i høring. Regionerne har modtaget dette udkast 
til beretning i høring, idet der i mindre omfang indgår oplysninger, som er tilvejebragt 
ved Rigsrevisionens interview med de onkologiske centre i forbindelse med den iværk-
satte undersøgelse af kræftbehandlingsgarantien. 
  

./. Det administrativt udarbejdede høringssvar  vedlægges til orientering til Regionsrådets 
medlemmer. 
  

./. Regionsrådet besluttede på mødet den 26. september 2007 at delegere kompetencen til 
administrationen vedrørende afgivelse af høringssvar til udkast til beretninger fra Rigsre-
visionen. Region Midtjylland har efterfølgende modtaget en skrivelse fra Rigsrevisionen, 
hvor en tilsvarende proces foreslås. Der orienteres endvidere om den videre proces i 
relation til undersøgelsen om it-understøttelsen af hospitalernes opgaver - herunder 
hvornår Regionsrådet modtager den endelige beretning. Skrivelsen vedlægges til orien-
tering til Regionsrådets medlemmer. 
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1-20-10-07 

11. Økonomirapport oktober 2007 

Resumé 

Med baggrund i hensigtserklæringen om budgetopfølgning og lønsumsstyring er denne 
økonomirapport udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 31. august 2007. Økonomirap-
porten oktober 2007 beskriver den overordnede vurdering af økonomien og likviditeten 
for Region Midtjylland. 
  
I forhold til økonomi- og aktivitetsrapporten september 2007, som blev behandlet af Re-
gionsrådet den 26. september 2007, er forventningerne til økonomien uforandrede: 
  
Sundhedsområdet eksklusive behandlingspsykiatrien har på baggrund af de seneste ak-
tivitetstal fra Sundhedsstyrelsen, udgifter til medicintilskud mv. opgjort et ufinansieret 
udgiftspres på 158,4 mio. kr. Hertil kommer, at området mangler at udmønte 67 mio. 
kr. af de 300 mio. kr., som området skal reducere udgiftspresset med i 2007. Et eventu-
elt restbeløb af de 300 mio. kr. skal overføres til 2008. I forhold til igangsatte anlægs-
projekter forventes på grund af tidsforskydninger en mindreudgift på 52 mio. kr.  
  
Behandlingspsykiatrien får stort set budgetoverholdelse, idet der forventes et mindre-
forbrug på 2,2 mio. kr. 
  
Regional Udvikling forventer budgetoverholdelse.  
  
For socialområdet har kommunerne efterspurgt flere pladser på regionens tilbud end 
forudsat i rammeaftalen. Det forventes, at der skal gives en indtægtsbevilling på om-
kring 15 mio. kr. og omkostningsbevilling på tilsvarende 15 mio. kr. 
  
Fællesadministrationen forventer fortsat en merudgift på 72 mio. kr., dels som følge af 
uforudsete engangsudgifter i forbindelse med kommunalreformen, og dels som følge af 
merudgifter i forbindelse med etablering af en enstrenget it-organisation. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at økonomirapporten oktober 2007 tages til efterretning. 
  
Anne V. Kristensen og Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Ove Nørholm, Birgit Jonassen, Knud Hammer og Conny Jensen var forhindret i at deltage 
i sagens behandling. 
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Sagsfremstilling 

./. Der vedlægges Økonomirapport oktober 2007 for sundhedsområdet, socialområdet, 
regional udvikling og det fællesadministrative område. 
  
Overordnet vurdering af driften 
For Region Midtjylland forventes der fortsat et samlet merforbrug på 172,1 mio. kr. Del-
elementerne af merforbruget er opsummeret nedenfor: 

 Sundhed forventer et merforbrug på ca. 260 mio. kr. Det forventede merforbrug 
kan opdeles i: budgetproblemer for hospitalerne på 67 mio. kr., merudgifter til 
takststyringsmodellen, garantiklinikker m.v. mindst 100 mio. kr., merudgifter til 
dækningsafgifter 22 mio. kr., andre regioners hjemtagning af patienter 20 mio. 
kr., samt merudgifter til primær sundhed på 51 mio. kr., hvoraf 45 mio. kr. ved-
rører medicin.  

 Merforbruget på 45 mio. kr. til medicin vil jf. medicingarantien blive kompenseret 
med 75 % svarende til 34 mio. kr. i 2008.  

 Der forventes et mindreforbrug på behandlingspsykiatrien på 2,2 mio. kr. bl.a. på 
grund af udgiftsreduktioner og udgiftsforskydninger mellem 2007 og 2008.  

 Fælles administrationen forventer et merforbrug på 72 mio. kr. primært på grund 
af merudgifter til it-området. Merforbruget på Fællesadministrationen forventes 
finansieret af mindreudgifter til renter på 15 mio. kr. og et ekstra låneoptag på 57 
mio. kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånepulje til finansiering af en-
gangsomkostninger i forbindelse med kommunalreformen.  

 På social- og specialundervisningsområdet er der forventninger om yderligere 
driftsomkostninger på i alt 15,2 mio. kr. svarende til efterspørgslen for de enkelte 
tilbud og merudgifter til renter på 1,1 mio. kr. Der forventes en tilsvarende for-
øgelse af indtægterne, således at det samlede regnskab balancerer.  

 Regional Udvikling forventer at overholde deres samlede ramme. 

Overordnet vurdering af driften 
På Sundhedsområdet er der forventning om et mindreforbrug på 52,3 mio. kr. på grund 
af tidsforskydning af projekter til 2008. På Socialområdet og det Fælles administrative 
område er der ikke forventninger om merforbrug. 
  
Overordnet vurdering af likviditeten 
Den skønnede ultimo likviditet for 2007 forventes at udgøre -720 mio. kr. Der er for in-
deværende ikke forventninger om yderligere finansieringsmuligheder. Der afventes di-
spensation til optagelse af lån for i alt ca. 420 mio. kr. fra Indenrigs- og Sundhedsmini-
steriet. Det forventes, at det 12 måneders daglige gennemsnit vil være på ca. 850 mio. 
kr. ved udgangen af året. Ved budgetvedtagelsen blev gennemsnittet skønnet til at blive 
på 893 mio. kr. 
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1-31-72-37-07 

12. Akutplan for Region Midtjylland 

Resumé 

Forberedelsesudvalget i Region Midtjylland besluttede ved vedtagelse af Interim-
sundhedsplanen den 15. november 2006, at der udarbejdes en akutplan for Region Midt-
jylland. Administrationens forslag til akutplan blev offentliggjort den 23. maj, og Re-
gionsrådet besluttede på møde den 20. juni 2007 at sende administrationens forslag til 
akutplan i bred høring.  
  
I den mellemliggende periode har der været afholdt 4 borgermøder i henholdsvis Silke-
borg, Horsens, Skive og Holstebro. Der er indkommet 175 høringssvar. Høringssvarene 
er blevet drøftet på møde i Underudvalget vedr. service, kvalitet, plan og struktur på 
møde den 19. september 2007. Høringssvarene er ligeledes drøftet på Regionsrådets 
seminar den 24.- 25. september 2007. På Regionsrådets seminar blev der indgået forlig 
om akutplan for Region Midtjylland. Elementerne i forliget er sammenskrevet med de 
mere generelle overvejelser fra administrationens forslag til akutplan. Akutplanen ved-
lægges til godkendelse. 

Direktionen indstiller, 

at Akutplan for Region Midtjylland godkendes, og at der som følge heraf igangsæt-
tes de beskrevne initiativer til iværksættelse af planen, 

  
at de præhospitale ordninger iværksættes hurtigst muligt, og at den konkrete øko-

nomi og udmøntning forelægges Forretningsudvalget på et senere tidspunkt, 
  
at  der i forlængelse heraf afsættes en foreløbig ramme på 15 mio. kr. til præ-

hospitale indsatsordninger i 2008, og at der som følge heraf og i forlængelse af 
budget 2008 tilvejebringes effektiviseringer i forbindelse med strukturplanen 
svarende til 115 mio. kr., og 

  
at forslag til tidsplan for godkendelse af hospitalsplan godkendes. 
  
Sagen behandles i Forretningsudvalgets møde den 23. oktober 2007. Forretningsudval-
gets indstilling vil foreligge til Regionsrådets møde. 

Beslutning 

Forretningsudvalget indstiller,  
  
at Akutplan for Region Midtjylland godkendes, og at der som følge heraf igangsættes de 
beskrevne initiativer til iværksættelse af planen, 
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at de præhospitale ordninger iværksættes hurtigst muligt, og at den konkrete økonomi 
og udmøntning forelægges Forretningsudvalget på et senere tidspunkt, 
  
at der i forlængelse heraf afsættes en foreløbig ramme på 15 mio. kr. til præhospitale 
indsatsordninger i 2008, og at der som følge heraf og i forlængelse af budget 2008 tilve-
jebringes effektiviseringer i forbindelse med strukturplanen svarende til 115 mio. kr., og 
  
at forslag til tidsplan for godkendelse af hospitalsplan godkendes. 
  
Henrik Qvist tog forbehold i Forretningsudvalget. 
 
Jonas Dahl, Birgit Jonassen, Kate Runge, Conny Jensen og Poul Müller var forhindret i at 
deltage i Forretningsudvalgets behandling af sagen. 
  
Indstillingen blev vedtaget. 
  
Henrik Qvist stemte imod 1. og 3. at. 
  
Ove Nørholm, Birgit Jonassen, Knud Hammer og Conny Jensen var forhindret i at deltage 
i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Forberedelsesudvalget i Region Midtjylland besluttede ved vedtagelse af Interim-
sundhedsplanen den 15. november 2006, at der udarbejdes en akutplan for Region Midt-
jylland. Administrationens forslag til akutplan blev offentliggjort den 23. maj, og Re-
gionsrådet besluttede på møde den 20. juni 2007 at sende administrationens forslag til 
akutplan i bred høring.  
  

./. I den mellemliggende periode har der været afholdt 4 borgermøder i henholdsvis 
Silkeborg, Horsens, Skive og Holstebro. Der er indkommet 175 høringssvar. Høringssva-
rene er blevet drøftet på møde i Underudvalget vedr. service, kvalitet, plan og struktur 
på møde den 19. september 2007. Høringssvarene er ligeledes drøftet på Regionsrådets 
seminar den 24.- 25. september 2007. På Regionsrådets seminar blev der indgået forlig 
om akutplan for Region Midtjylland. Forliget vedlægges. Elementerne i forliget er sam-
menskrevet med de mere generelle overvejelser fra administrationens forslag til akut-
plan. Akutplanen vedlægges til godkendelse. 
  
Akutplan for Region Midtjylland indeholder overordnet følgende (jf. forlig): 
  
Etablering af fælles akutmodtagelser 
  
Den akutte modtagelse af akutte uselekterede patienter (inkl. skadestuefunktionen) 
samles på følgende 5 hospitaler i Region Midtjylland: 

 Det Nye Universitetshospital, Århus 
 Regionshospitalet Horsens 
 Regionshospitalet Randers 
 Regionshospitalet Viborg 
 Et nyt samlet hospital i Vest 
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Der etableres fælles akutmodtagelse på Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet 
Randers og Regionshospitalet Viborg samt i Århus (traumecenter), hvor organiseringen 
følger principperne i diagnosticerings- og behandlingsmodellen.  
  
Der etableres et nyt samlet hospital i Vestjylland med en central geografisk placering. 
Hospitalet skal være et nyt fagligt ambitiøst og attraktivt hospital med fuldt udbygget 
fælles akutmodtagelse. Regionsrådet vil senest juni 2008 træffe beslutning om placerin-
gen af det nye hospital Vest. Regionsrådet vil på møde i november 2007 godkende 
kommissoriet for den udredning, der skal lægges til grund for beslutningen i juni 2008.  
  
Som følge heraf igangsættes udarbejdelse af et kommissorium for beslutningsgrundlag, 
som beskriver forskellige muligheder for etablering af én samlet enhed som erstatning 
for hospitalerne i Herning og Holstebro. Beslutningsgrundlaget skal beskrive mulige pla-
ceringer mellem Herning og Holstebro ud fra en række forskellige hensyn - herunder 
transporttider, infrastruktur i øvrigt, økonomi, VVM m.v. Kommissoriet forelægges For-
retningsudvalget til godkendelse i november 2007. 
  
Der skal internt igangsættes en fælles udredning af den faglige samordning mellem Her-
ning og Holstebro, hvor de relevante faglige fora inddrages.  
  
Indtil et nyt samlet hospital er bygningsmæssigt etableret i Vestjylland, er det vigtigt, at 
Hospitalsenhed Vest fungerer som et samlet hospital – med høj kvalitet, klinisk udvikling 
og flere spydspidsfunktioner. Det betyder, at der på nogle områder skal satses på Regi-
onshospitalet Herning og på andre områder på Regionshospitalet Holstebro. 
  
En række avancerede kræftbehandlinger skal fortrinsvis varetages på Regionshospitalet 
Herning. En række avancerede behandlinger indenfor det elektive område, herunder in-
denfor specialerne øre-næse-hals, urologi, mammakirurgi, øjne og ortopædi skal for-
trinsvis varetages på Regionshospitalet Holstebro. Det er ambitionen, at de nuværende 
forskningsfunktioner videreudvikles også i det nye hospital Vest og kan fungere som be-
tydende videns- og udviklingsfunktioner for sundhedsvæsenet i hele landet. 
  
Det skal sikres, at så mange akutte patienter som fagligt muligt behandles lokalt. På den 
baggrund kan akutte patienter i den vestlige del af regionen fremover modtages og be-
handles på både Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro. Patienterne 
visiteres og indlægges efter visitationsretningslinjer, der tager udgangspunkt i de faglige 
kompetencer, der er til stede i de enkelte dele af hospitalsenheden. Der igangsættes 
derfor en beskrivelse af en model, hvor de akutte modtagelser begge steder er beman-
det med akut-medicinere. For at understøtte akutfunktionerne igangsættes et projekt 
med uddannelse af akutmedicinere. Dette sker i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og 
Danske Regioner. 
  
For at fastholde kræftbehandling i Hospitalsenheden Vest, er tarmkirurgi samlet med 
strålebehandling og onkologi i Herning. Akut kardiologi samles i Herning. Det betyder, at 
patientkategorier i tilknytning hertil, eller patienter, der akut kræver specialister indenfor 
disse områder, skal behandles på den fælles akutmodtagelse i Herning. 
  
Planlægningen af et samlet hospital i den vestlige del af regionen må ikke stå i vejen for 
den fagligt relevante udvikling på Hospitalsenheden Vest. Der skal fortsat ske den fagligt 
relevante udvikling i funktionerne til gavn for patienterne i den vestlige del. Disse æn-
dringer skal godkendes politisk – jf. kompetencefordelingsreglerne. Der skal derfor fort-
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sat afsættes de nødvendige midler til de bygningsmæssige tilpasninger i Holstebro og 
Herning. 
  
Hospitalsenheden Vest anmodes, som følge af planen, om at konkretisere forslag til ud-
vikling af de avancerede behandlinger indenfor det elektive område, herunder indenfor 
specialerne øre-næse-hals, urologi, mammakirurgi, øjne, medicin og ortopædi og andre 
funktioner i Holstebro. 
  
Modtagelse af akutte visiterede intern medicinske patienter 
  
Der vil være modtagelse af akutte visiterede intern medicinske patienter på: 

 Regionshospitalet Silkeborg  

Der etableres endvidere på Regionshospitalet Silkeborg et center of excellence indenfor 
det medicinske område. Regionshospitalet Silkeborg anmodes om yderligere at konkreti-
sere et center of excellence på det medicinske område.  
  
Fødesteder 
  
I forbindelse med udarbejdelsen af en samlet hospitalsplan for Region Midtjylland vil de 
nuværende syv fødesteder i regionen blive fastholdt og bevaret. Udgangspunktet er, at 
fødende oplyses om tilbuddet ved de enkelte fødesteder og at der sker en visitation, så-
ledes at forventede komplicerede fødsler henvises til Århus Universitetshospital Skejby, 
Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Herning.  
  
Det igangsættes et samarbejde omkring fødsler mellem Regionshospitalet Herning og 
Regionhospitalet Holstebro, mellem Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet 
Horsens, og mellem Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Silkeborg, og dette 
implementeres som en del af visitationsretningslinierne samt meddeles de praktiserende 
læger i Region Midtjylland. 
  
Akutklinikker 
Der etableres akutklinikker på hospitalerne i Silkeborg, Ringkøbing, Grenå og Skive. 
Akutklinikken i Silkeborg er døgnåben. Akutklinikkerne i Grenå, Skive og Ringkøbing har 
åbent alle dage 8-22 i et samarbejde med almen praksis/lægevagten. Der suppleres med 
ambulante funktioner i dagtid. Behovet og antallet af besøg vurderes løbende.  
  
Visitation 
Samarbejdet med almen praksis skal styrkes og intensiveres. Almen praksis skal fortsat 
udrede og behandle almene akutte sygdomme og skader. Adgangen til den specialisere-
de akutte behandling, der ikke visiteres via 112, skal fortsat visiteres via egen læge. 
Dette suppleres med en telefonvisitation til akutmodtagelser og akutklinikker, som fun-
gerer døgnet rundt, året rundt. Udformningen heraf skal nærmere afklares med de prak-
tiserende læger (praksisudvalget). 
  
Administrationen indleder som følge af planen dialog om samarbejde med almen praksis 
om akutklinikker og visitation. 
  
Den præhospitale indsats 
Der vil være tale om følgende supplerende præshospitalsordninger: 
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 Lægebemandet akutbil ved traumecentret i Århus  
 Akutbiler med anæstesisygeplejersker i Ringkøbing, Skive/Salling, Lemvig, Tarm 

og Holstebro suppleret med akutbil med læge fra de fælles akutmodtagelser i 
Randers, Horsens, Viborg og akutmodtagelsen i Herning  

 Akutbiler fra de fælles akutmodtagelser i Viborg, Randers og Horsens, samt akut-
bil fra akutmodtagelsen i Herning er døgndækkende og bemandet med en anæ-
stesisygeplejerske. Såfremt der er ledig anæstesilægekapacitet, bemander disse 
dog akutbilen  

 Akutbilen på Djursland er bemandet med læge dag/aften med udgangspunkt i 
Grenå. Fra kl. 23 til 08 betjenes akutbilen med en sygeplejerske med relevant 
baggrund  

 Akutbilen i Silkeborg fortsætter uændret i dagtid med en læge og udvides til også 
at dække aften/nat som en lægeintegreret ordning  

 Helikopterberedskab som supplement til den landbaserede præhospitale indsats. 
Akutbilerne er under lægelig instruktion og ansvar. Bemandingerne af ordningerne skal 
løbende tilpasses behovet og mulighederne for at rekruttere personale.   
  
De præhospitale ordninger iværksættes hurtigst muligt.  
  
Økonomi og anlæg 
Det forudsættes, at den fornødne økonomi tilvejebringes via aftaler med regeringen. 
Ændringer i akutindsatsen forudsætter, at der bliver økonomisk råderum til at sikre de 
nødvendige bygningsmæssige ændringer samt investeringer i apparatur. Der vil være 
behov for store bygningsmæssige investeringer, såvel på de eksisterende matrikler og 
ved etablering af nyt samlet hospital i Vest.  
  
Som led i udarbejdelse af akutplanen er der foretaget en foreløbig administra-
tiv vurdering af de anlægs- og investeringsmæssige konsekvenser på de enkelte hospita-
ler, der fremover skal have fælles akutmodtagelse - det vil sige Regionshospitalet Ran-
ders, Regionshospitalet Horsens og Regionshospitalet Viborg. Samlet set er udgifterne 
hertil opgjort til ca. 650-820 mio. kr. (ekskl. Det Nye Universitetshospital i Århus og det 
nye hospital Vest). Hertil kommer anlægs- og investeringsmæssige konsekvenser på 
Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning samt de anlægs- og investe-
ringsmæssige konsekvenser i forbindelse med etablering af Center of excellence på Re-
gionshospitalet Silkeborg. Hospitalerne anmodes om at beskrive de anlægsmæssige kon-
sekvenser af akutplanen. De anlægsmæssige konsekvenser skal ses i sammenhæng med 
de funktionsændringer, der måtte følge af den kommende hospitalsplan. 
  
Forslag til bygningsmæssige ændringer som følge af akutplan forelægges det aftalte 
ekspertpanel vedr. sygehusinvesteringer - jf. aftale om regionernes økonomi for 2008. 
Investeringer til anlæg skal tilvejebringes, således at de bygningsmæssige ændringer 
kan påbegyndes i 2008. 
  
I forlængelse af akutplanen og den kommende hospitalsplans gennemførelse vil tilovers-
blevne m2 på hospitalerne blive realiseret gennem salg, dog ikke til direkte hospitals-
drift. 
  
Som følge af planen anmodes Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers og 
Regionshospitalet Viborg om at beskrive de anlægsmæssige konsekvenser af etablering 
af fælles akutmodtagelser efter principperne i diagnosticerings- og behandlingsmodellen. 
Ligeledes anmodes Regionshospitalet Silkeborg og Hospitalsenheden Vest om at beskrive 



 

 

Regionsrådet 24. oktober 2007 
 

734 

de anlægsmæssige konsekvenser af akutplanen, herunder etablering af et Center of ex-
cellence i Silkeborg. Dette sker med henblik på at den konkrete økonomi og udmøntning 
kan forelægges Ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer. De anlægsmæssige 
konsekvenser skal endvidere ses i sammenhæng med de funktionsændringer, der måtte 
følge af den kommende hospitalsplan.  
  

./. Forslag til tidsplan for godkendelse af hospitalsplan vedlægges. 
  
Økonomi og drift 
Økonomien i akutplanen kan ikke isoleres fra økonomien i en samlet hospitalsplan for 
Region Midtjylland. Specialernes fordeling, herunder eventuel nedlukning af aktivitet på 
de mindre hospitalsmatrikler, har afgørende betydning for økonomien i en samlet hospi-
talsplan.  
  
Det indgår i forliget, at de præhospitale ordninger skal være i drift forud for flytninger af 
akutte funktioner. Det følger heraf, at de præhospitale ordninger iværksættes hurtigst 
muligt, og at den konkrete økonomi og udmøntning forelægges Forretningsudvalget på 
et senere tidspunkt. En foreløbig beregning viser, at merudgiften til de præhospitale ind-
satsordninger vil være i størrelsesordenen 15 mio. kr. Det foreslås derfor, at der afsæt-
tes en midlertidig ramme hertil. Det foreslås, at der som følge heraf og i forlængelse af 
budgetforlig for 2008 skal tilvejebringes effektiviseringer i forbindelse med strukturpla-
nen svarende til 115 mio. kr. i 2008.    
  

./. Henvendelser vedrørende akutplanen modtaget i forbindelse med indgåelsen af det 
politiske forlig om akutplan for Region Midtjylland og herefter er vedlagt som bilag. 
  

./. Sundhedsstyrelsen har i brev af 9. oktober 2007 afgivet rådgivning i forhold til akutpla-
nen. Sundhedsstyrelsens brev til Region Midtjylland af 9. oktober 2007 vedlægges. 
  
Bemærkninger fra Sundhedsstyrelsen giver ikke behov for at justere i forslaget til akut-
plan. 
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1-22-25-07 

13. Ombygning på Intensiv Terapi Afsnit og Observationsafsnittet på Århus 
Universitetshospital, Århus Sygehus 

Resumé 

Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, har fra Arbejdstilsynet fået påbud vedrøren-
de arbejdet på Intensiv Terapi Afsnit (ITA), der vurderer, at sengestuerne ikke er dimen-
sioneret til det arbejde, der foregår. Arbejdet på Observationsafsnittet (OBS) lider ligele-
des af dårlige arbejdsmiljøforhold på grund af de eksisterende fysiske rammer. Det er 
derfor nødvendigt at foretage en større ombygning, for at ITA og OBS kan følge de gæl-
dende standarder, samtidig med at kapaciteten på ITA sikres. På den baggrund indstilles 
det at bevilge Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, en anlægsbevilling 
på 47.479.041 kr. (indeks 122,3) med et rådighedsbeløb i 2008 på 13,7 mio. kr., et rå-
dighedsbeløb i 2009 på 22,6 mio. kr., og endelig et rådighedsbeløb i 2010 på 11,2 mio. 
kr. Hele ombygningen forventes færdig ultimo marts 2010.  

Direktionen indstiller, 

at der igangsættes en ombygning af ITA og OBS samt etablering af rampe på År-
hus Universitetshospital, Århus Sygehus, 

  
at  den projekterende rådgiverydelse udbydes i EU-Udbud, og at entreprenørydel-

serne udbydes som et begrænset udbud uden prækvalifikation, 
  
at der meddeles Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, en anlægsbevilling 

på 47.479.041 kr. (indeks 122,3), 
  
at der afsættes et rådighedsbeløb for 2008 på 13,7 mio. kr., et rådighedsbeløb i 

2009 på 22,6 mio. kr. og et rådighedsbeløb i 2010 på 11,2 mio. kr. (indeks 
122,3), og 

  
at rådighedsbeløbet for 2008, 2009 og 2010 finansieres af de på investeringsover-

sigten afsatte reserver til uforudsete, presserende anlægsarbejder på det soma-
tiske område og psykiatri- og socialområdet for 2008, 2009 og 2010. 

  
Sagen behandles på Forretningsudvalgets møde den 23. oktober 2007. Forretningsud-
valgets indstilling vil foreligge til Regionsrådets møde. 

Beslutning 

Forretningsudvalget indstiller,  
  
at der igangsættes en ombygning af ITA og OBS samt etablering af rampe på Århus Uni-
versitetshospital, Århus Sygehus, 
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at den projekterende rådgiverydelse udbydes i EU-Udbud, og at entreprenørydelserne 
udbydes som et begrænset udbud uden prækvalifikation, 
  
at der meddeles Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, en anlægsbevilling 
på 47.479.041 kr. (indeks 122,3), 
  
at der afsættes et rådighedsbeløb for 2008 på 13,7 mio. kr., et rådighedsbeløb i 2009 
på 22,6 mio. kr. og et rådighedsbeløb i 2010 på 11,2 mio. kr. (indeks 122,3), og 
  
at rådighedsbeløbet for 2008, 2009 og 2010 finansieres af de på investeringsoversigten 
afsatte reserver til uforudsete, presserende anlægsarbejder på det somatiske område og 
psykiatri- og socialområdet for 2008, 2009 og 2010. 
  
Venstre tog et foreløbigt forbehold i Forretningsudvalget. 
  
Jonas Dahl, Birgit Jonassen, Kate Runge, Conny Jensen og Poul Müller var forhindret i at 
deltage i Forretningsudvalgets behandling af sagen. 
  
Venstre stillede forslag om at tilbagesende sagen til Forretningsudvalget. For forslaget 
stemte 12 medlemmer (Venstre). Imod stemte 22 medlemmer (alle øvrige partier). 
  
Indstillingen fra Forretningsudvalget blev vedtaget. 
  
Venstre undlod at stemme. 
  
Ove Nørholm, Birgit Jonassen, Knud Hammer, Conny Jensen, Aleksander Aagaard og 
Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

./. Sagen blev udsat på Forretningsudvalgets møde den 9. oktober 2007 på grund af flere 
spørgsmål fra Forretningsudvalget. Disse spørgsmål er besvaret i notatet "Besvarelse af 
spørgsmål fra Forretningsudvalgsmødet den 9. oktober 2007 " , der vedlægges. 
  

./. Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, har fået påbud fra Arbejdstilsynet vedrøren-
de arbejdet på Intensiv Terapi Afsnit (ITA), der vurderer ”.. at sengestuerne ikke er di-
mensioneret til det arbejde, der foregår. På grund af sengestuernes størrelse og indret-
ning opstår der under arbejdet mange akavede arbejdsstillinger med foroverbøjet og 
vredet/roteret ryg. ..”. Arbejdsmiljøkoordinatoren på Århus Universitetshospital, Århus 
Sygehus har samtidig vurderet, at det arbejde, der foregår på sengestuerne på OBS på 
grund af de eksisterende fysiske rammer, ikke kan udføres i overensstemmelse med 
arbejdsmiljølovgivningen. Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, vil således kunne 
forventes at blive omfattet af endnu et påbud fra Arbejdstilsynet gældende for Observa-
tionsafsnittet (OBS). For ikke at gennemføre en omfattende ombygning, der efterfølgen-
de straks kan blive omfattet af et nyt påbud, indstilles det at integrere en udbedring af 
de fysiske rammer for både ITA og OBS, så de begge vil komme til at overholde ar-
bejdsmiljølovgivningen (se vedlagte anlægsansøgning).  
  

./. Ombygningen på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, er at finde på den liste med 
presserende anlægsprojekter på det somatiske område, som Regionsrådet fik forelagt på 
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regionsrådsmødet den 22. august 2007 (se vedlagte tabel over presserende anlægspro-
jekter ). Ombygningen er presserende, idet der er tale om et påbud fra Arbejdstilsynet, 
der har baggrund i dårlige arbejdsmiljøforhold, der er til gene for både personale, pati-
enter og pårørende. Der har været gentagne kontakter til Arbejdstilsynet, og Århus Uni-
versitetshospital, Århus Sygehus, har undersøgt talrige muligheder for at undgå en stør-
re ombygning, også med henblik på gennemførelsen af Det Nye Universitetshospital i 
Århus, men det har vist sig uomgængeligt at sikre den intensive kapacitet på Århus Uni-
versitetshospital, Århus Sygehus, i det aktuelle omfang i en betydelig tidsperiode frem-
over. Arbejdstilsynet har sat en frist for efterkommelse af påbuddet til den 1. maj 2008. 
Der er rettet henvendelse til Arbejdstilsynet om udsættelse af fristen, hvilket der afven-
tes svar på. 
  
Problemer med fysiske rammer 
På de nuværende sengestuer er pladsforholdene til såvel udstyr som til personale util-
strækkelige. Sengestuernes små dimensioner besværliggør daglige arbejdsgange med 
patienten. Således kan sengene dårligt passere hinanden inde på 2-sengsstuerne, og 
enkelte større plejeopgaver, forflytninger og lignende kan ikke foregå på stuerne, hvis 
der samtidig er to patienter på stuen, og må derfor ske på gangen. Afsnittet har heller 
ikke mulighed for at implementere elektronisk patientjournal (EPJ), idet der ikke kan 
etableres tilstrækkeligt antal pc-arbejdspladser i kontorområderne. Aktuelt anvendes 
sengepaneler placeret på væggen ved patientens hovedgærde. Dette medfører, at der 
fra væg til seng og til udstyr er et stort antal ledninger og slanger. Det hindrer persona-
lets vej omkring patientens seng, hvilket er til stor gene i de tilfælde, hvor anæstesiolo-
gisk personale i akutte situationer har brug for at befinde sig ved patientens hovedgær-
de. Desuden bliver en del udstyr opbevaret uhensigtsmæssigt på gangen, og der mang-
ler muligheder for samtaler med pårørende. Patienternes megen udstyr medfører ligele-
des, at patienternes vej til og fra afsnittet og til andre undersøgelser (f.eks. skanninger) 
er yderst besværlige på grund af de nuværende smalle døre til sengestuerne. 
  
Løsning 
I arbejdet med at finde en løsning på arbejdstilsynspåbuddet er god plads på sengestu-
erne prioriteret meget højt sammen med den bedste funktionalitet på sengeafsnittet. 
Hermed har for eksempel mulighed for depotplads på selve afsnittet, kontorer og rum til 
personale og pårørende haft lavere prioritering. Dog er alle involverede enige om, at 
denne løsning giver meget bedre arbejdsforhold, og at denne løsning giver den bedst 
mulige indretning under de givne forudsætninger.  
  
Projektet forudsætter, at Respirationscenter Vest (RCV) udflyttes fra Århus Universitets-
hospital, Århus Sygehus, til Århus Universitetshospital, Skejby, for at give plads til de 
nødvendige udvidelser. Den nye indretning af RCV behandles ikke nærmere i denne an-
søgning, idet udflytningen af RCV indgår i en særskilt anlægssag, som er under udred-
ning. Som det fremgår af den liste med presserende anlægsprojekter på det somatiske 
område, som Regionsrådet fik forelagt på regionsrådsmødet den 22. august 2007, vil 
udflytningen af RCV medføre anlægsomkostninger på ca. 15 mio. kr. i 2008. 
  

./. Nærværende projekt omfatter ombygningen af ca. 500 m2 til OBS (i lokaler der nu 
anvendes af RCV) samt ombygning af i alt ca. 1280 m2 til ITA dels i lokalerne efter flyt-
ningen af OBS m.fl., og dels i ITA’s nuværende lokaler. Af hensyn til den hyppige trans-
port af nyopererede patienter mellem den kirurgiske operationsgang og OBS er der lige-
ledes indeholdt etablering af en ny rampe mellem disse funktioner, samt en nødvendig 
rokade på operationsgangen (se evt. vedlagte plantegninger: ITA og OBS (eksisterende 
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layout), ITA 1. sal (efter ombygning) og OBS stueplan (inkl. rampe-Model). Hele ombyg-
ningen forventes færdig ultimo marts 2010. 
  
Ændringer i forhold til ITA 
 Høj-intensive senge Semi-intensive senge Opvågningssenge 
Nuværende antal 9 3 0 
Ny løsning 12 0 0 
  
Ændringer i forhold til OBS 
 Høj-intensive senge Semi-intensive senge Opvågningssenge 
Nuværende antal 0 1 14 
Ny løsning 0 3 12-13 
  
Ombygningen giver mulighed for tre flere normerede højintensive pladser og tre færre 
semiintensivpladser, hvis alle fysiske sengepladser normeres. Det skal tilføjes, at alle 
intensive pladser i den renoverede model opfylder arbejdsmiljøkravene og muliggør en 
langt bedre anvendelighed og større fleksibilitet i relation til patienternes behov for be-
handling/pleje og mobilisering. 
  
Ombygningen øger antallet af semi-intensive senge med 2, mens antallet af opvågnings-
senge reduceres med 1-2 stk. 
  
Udbudsform 
Den projekterende rådgiverydelse udbydes i et EU-Udbud, da den er over EU's tærskels-
værdi. Det indstilles, at opgaven tildeles det økonomisk mest fordelagtige til-
bud. Entreprenørydelserne udbydes som et begrænset udbud uden prækvalifikation. Et 
EU-Udbud med prækvalifikation kan undlades, idet entreprenørydelsen ikke overstiger 
EU's tærskelværdi. Samtidig har det stor betydning, at de valgte firmaer har indgående 
kendskab og er i et tillidsforhold til Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, da byg-
gearbejdet skal foregå i områder med store berøringsflader til såvel den akutte behand-
ling som til patientområder med meget sårbare patienter og deres pårørende. 
  
Anlægsøkonomi 
Århus Amt bevilgede den 22. august 2006 2,2 mio. kr. til byggerådgiverudgif-
ter. Rådighedsbeløbet for 2006 beløb sig til 1,1 mio. kr. og til 1,1 mio. kr. i 2007. An-
lægsudgiften til selve ombygningen beløber sig til 47.479.041 kr. (indeks 122,3). En 
detaljeret oversigt over anlægsøkonomien, hvor ombygningsarbejdet er opdelt i tre fa-
ser, fremgår nedenfor i tabel 1.  
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Tabel 1: Detaljeret oversigt over anlægsøkonomi (indeks 122,3)  
Emne I alt kr.   
  
Ombygningsarbejde (3 faser):  
Fase 1: Ombygning af RCV (etage 0) til OBS 8.840.839 
Fase 2: Ombygning af OBS til ITA. Etage 1 6.223.826 
Fase 3: Ombygning af eksisterende ITA. Etage 1 11.662.031 
Ombygningsarbejde i alt 26.726.696 
  
Øvrige omkostninger:  
Bygningsmæssige følgearbejder 4.715.805 
Øvrige udgifter 5.640.227 
Diverse omkostninger, honorarer m.m. 5.216.546 
Byggeherreleverance 3.808.919 
Løst inventar 1.658.305 
Øvrige omkostninger i alt 21.039.802 
  
Samlede anlægsudgifter ekskl. moms 47.766.498 
  
Det indstilles at meddele Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, en anlægsbevilling 
på 47.479.041 kr. Rådighedsbeløbene for 2008, 2009 og 2010 er henholdsvis 13,7 mio. 
kr. i 2008, 22,6 mio. kr. i 2009 og 11,2 mio. kr. i 2010 (indeks 122,3). Det indstilles, at 
rådighedsbeløbet for 2008 på 13,7 mio. kr. finansieres af den på investeringsoversigten 
afsatte reserve til uforudsete, presserende anlægsarbejder på det somatiske område og 
psykiatri- og socialområdet for 2008.  
  
Reserven til uforudsete, presserende anlægsarbejder på det somatiske område og psyki-
atri- og socialområdet for 2008 er oprindelig på 59,6 mio. kr. (indeks 112,3). Puljen er 
inden dette Regionrådsmøde på 59,6 mio. kr. (indeks 122,3). Herefter er puljen 
på 45,9 mio. kr. Det indstilles endvidere, at rådighedsbeløbene for 2009 og 2010 finan-
sieres fra denne puljes forventede afsatte beløb for 2009 og 2010 (jf. nedenstående ta-
bel 2).   
  
Anlægsudgiften på 47.479.041 kr. dækker ikke udgifter på ca. 10,2 mio. kr. til anskaf-
felse af blandt andet medico teknisk udstyr samt it-udstyr til blandt andet EPJ-
arbejdspladser. Disse afledte udgifter til diverse anskaffelser finansieres af Århus Univer-
sitetshospital, Århus Sygehus, blandt andet via hospitalets egen pulje til medico teknisk 
udstyr. 
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Tabel 2: Bevillingsmæssige ændringer, der følger af forslaget (i 1.000 kr.)  
Budget 2008 pris- 
og lønniveau 

Bevilling 
Rådighedsbeløb 
B2008 

Rådighedsbeløb 
B2009 

Rådighedsbeløb 
B2010 

Rådighedsbeløb 
B2011 

Bevillingsansøgning:
Ansøgning om om-
bygning af ITA og 
OBS på Århus Uni-
versitetshospital, 
Århus Sygehus 

 47.479 13.700 22.600 11.200 0 

Finansieringsbehov i 
alt 

 47.479 13.700 22.600 11.200 0 
Finansiering: -47.479     
Afsat reserve 
til uforudsete, pres-
serende anlægsar-
bejder på det soma-
tiske område og 
psykiatri- og social-
området for 2008 

 -13.700    

Afsat reserve 
til uforudsete, pres-
serende anlægsar-
bejder på det soma-
tiske område og 
psykiatri- og social-
området for 2009 

  -22.600   

Afsat reserve 
til uforudsete, pres-
serende anlægsar-
bejder på det soma-
tiske område og 
psykiatri- og social-
området for 2010 

   -11.200  

Finansiering i alt -47.479 -13.700 -22.600 -11.200 0 
      
Differens (virkning 
på kassen) 

0 0 0 0 0 
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1-16-0-2-07 

14. Nedsættelse af yderligere en videnskabsetisk komité for Region Midtjylland 

Resumé 

Den Videnskabsetiske Komité for Region Midtjylland træffer afgørelser om godkendelse 
af biomedicinske forskningsprojekter. Den Centrale Videnskabsetiske Komité kan imidler-
tid ikke godkende komitéens nuværende arbejdsform, som er en kombination af skriftlig 
behandling af sager i underudvalg og mødebehandling. For at leve op til de krav, som 
Den Centrale Videnskabsetiske Komité har stillet, foreslås det, at der nedsættes yderli-
gere en videnskabsetisk komité for Region Midtjylland. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at der snarest muligt nedsættes yderligere en regional videnskabsetisk komité i 
Region Midtjylland, således at der fremover vil være to regionale komitéer, der 
dækker regionens geografiske område, 

  
at Regionsrådet udpeger 6 lægmedlemmer og 6 suppleanter, 
  
at Regionsrådets formand anmoder Vestdansk Sundhedsvidenskabelige Forsk-

ningsforum om indstilling af 5 videnskabelige medlemmer og 5 suppleanter, 
  
at Regionsrådets formand bemyndiges til at godkende den endelige udpegning af 

de 11 nye komitémedlemmer samt fordelingen af de 11 eksisterende medlem-
mer og de 11 nye medlemmer på de to nye komitéer, som herefter kan konsti-
tuere sig, og 

  
at begge komitéers formænd og næstformænd modtager et årligt honorar på hen-

holdsvis 35.000 kr. og 30.000 kr., mens de øvrige komitémedlemmer modtager 
et årligt honorar på 10.000 kr. samt mødediæter. 

 

Anne V. Kristensen og Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget, idet Regionsrådet bemyndigede gruppeformændene i fælles-
skab til at udpege de 6 lægmedlemmer og 6 suppleanter. 
  
Ove Nørholm, Birgit Jonassen, Knud Hammer, Conny Jensen, Aleksander Aagaard og 
Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling. 
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Sagsfremstilling 

Regionsrådet besluttede på sit møde 11. oktober 2006 at nedsætte én videnskabsetisk 
Komité for Region Midtjylland, der dækker regionens geografiske område. Den Vi-
denskabsetiske Komité for Region Midtjylland træffer afgørelser om godkendelse af bio-
medicinske forskningsprojekter. 
  
Komitéen konstituerede sig 28. februar 2007 og valgte at arbejde med en kombination 
af underudvalgsbehandling på skriftligt grundlag bestående af to af komitéens medlem-
mer og mødebehandling med 11 møder årligt. Komitéen forventes på årsplan at skulle 
behandle 260-270 nye forskningsprojekter. 
  
Godkendelse af komitéen 
Komitéens vedtægter skal godkendes af Den Centrale Videnskabsetiske Komité (CVK). 
CVK kunne på sit møde 8. juni 2007 imidlertid ikke godkende komitéens fremsendte for-
slag til vedtægter, der vedrørende sagsbehandlingens tilrettelæggelse indeholdt følgen-
de: ”Komitéen bedømmer alle forskningsprojekter ved et møde, ved rundsendelse eller i 
et underudvalg”. 
  
Den pågældende passus har tidligere været godkendt af CVK gennem en længere år-
række og har bl.a. indgået i vedtægterne for den videnskabsetiske komité i det tidligere 
Århus Amt, der arbejdede på samme måde, som komitéen for Region Midtjylland nu gør. 
  
CVK har nu vurderet, at kravene til quorum for et underudvalg er minimum 5 af komité-
ens medlemmer (3 lægpersoner og 2 forskningsaktive), der alle skal være tilstede for, at 
udvalget er beslutningsdygtigt (quorum: det beslutningsdygtige antal medlemmer af en 
forsamling). Den Videnskabsetiske Komité for Region Midtjylland er baseret på underud-
valg bestående af én lægperson og én fagperson/forskningsaktiv person. 
  
Spørgsmålet, om der kan stilles krav til quorum for et underudvalg, har været forelagt 
Indenrigsministeriet til vurdering. Indenrigsministeriet er enig i CVK’s vurdering af kra-
vene til quorum. 
  
Dette medfører, at komitéen for Region Midtjylland ikke kan fortsætte med den nuvæ-
rende tilrettelæggelse af komité-arbejdet. 
  
Anbefalinger om omlægning 
Komitéen for Region Midtjylland anbefaler derfor, at alle sager i fremtiden mødebehand-
les. På baggrund af det forholdsvis store antal sager anbefaler komitéen samtidig, at der 
nedsættes yderligere en regional komité i Midtjylland. Der er 11 medlemmer i den nu-
værende komité. Det foreslås, at begge komitéer har 11 medlemmer. Antallet 
af medlemmer har bl.a. betydning for, i hvor høj grad komitéen kan dække de faglige 
specialer. Desuden vil 11 medlemmer medvirke til at sikre, 
at komitéen er beslutningsdygtig på hvert møde, idet mindst halvdelen af de faglige 
medlemmer og mindst halvdelen af lægmedlemmerne skal være tilstede, før komitéen er 
beslutningsdygtig. 
  
Idet der allerede er udpeget 11 medlemmer til udgangen af 2009 (medlemmernes ud-
pegningsperiode følger valgperioden) medfører forslaget, at der alene skal udpeges 11 
nye medlemmer. 
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De 5 af medlemmerne skal være aktive inden for den sundhedsvidenskabelige forskning, 
og udpeges af Regionsrådet efter indstilling fra Vestdansk Sundhedsvidenskabelige 
Forskningsforum. 6 af medlemmerne udpeges af Regionsrådet og skal fungere som ko-
mitéens lægmedlemmer. 
  
Medlemmerne udpeges normalt for 4 år ad gangen svarende til valgperioden, men skal i 
det konkrete tilfælde udpeges til udgangen af 2009. 
  
Som lægmedlem kan udpeges personer, der ikke har en sundhedsvidenskabelig uddan-
nelse og ikke har en aktuel tilknytning til sundhedsprofessionerne.  
  
Som fagpersoner kan udpeges personer, der er aktive indenfor den sundhedsvidenska-
belige forskning. 
  
Komitéerne forventes at holde møde ca. 1 gang om måneden, og der må påregnes en 
del forberedelse hertil. 
  
I den nuværende komité for Region Midtjylland modtager formand og næstformand et 
årligt honorar på henholdsvis 35.000 kr. og 30.000 kr., mens de øvrige komitémedlem-
mer modtager et årligt honorar på 10.000 kr. samt mødediæter. Der foreslås samme 
honorering for en ny komités medlemmer. Det bemærkes i den forbindelse, at uanset 
nedsættelsen af yderligere en komité forventes det enkelte medlems arbejdsbyrde ik-
ke at blive reduceret. 
  
Den samlede udgift for driften af de to komitéer skønnes at være ca. 800.000 kr. pr. år 
(udover lønudgifter mv. til de medarbejdere, der varetager sekretariatsbetjeningen af 
komitéen). På årsbasis forventes en indtægt på ca. 400.000 kr., der stammer fra geby-
rer betalt af statslige forskningsinstitutioner, private hospitaler og private virksomhe-
der for behandling af projekter. Med helårseffekt vil etableringen af yderligere en komité 
altså resultere i en forventet merudgift på ca. 400.000 kr. Merudgiften søges i 2008 fi-
nansieret inden for sundhedsområdets samlede budget, og vil indgå i forbindelse med 
budgetlægningen for 2009. 
  
Det foreslås, at de to komitéer konstituerer sig hurtigst muligt, når udpegningerne er på 
plads. Af hensyn til kontinuiteten i komitéarbejdet samt en smidig overgang fra én til 
to komitéer vil det være formålstjenstligt, at komitéerne sammensættes på ny under 
hensyntagen til erfaring med komitéarbejdet samt en hensigtsmæssig fordeling af de 
faglige specialer. 
  
Det bemærkes, at den eksisterende komité fortsætter sit arbejde, indtil de to foreslåe-
de komitéer har konstitueret sig. 
  

./. Vedlagte notat af 26. september 2007 indeholder en nærmere beskrivelse af forslaget 
om nedsættelse af yderligere en komité. 
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1-30-110-06-V 

15. Organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland 

Resumé 

Der skal etableres en regional kvalitetsorganisation på almenlægeområdet i Region Midt-
jylland, som dels skal sikre et effektivt samarbejde på tværs af almen praksis, hospitaler 
og kommuner, dels danne ramme for faglig og organisatorisk udvikling i almen praksis. I 
den forbindelse sammentænkes kommunernes ansættelse af kommune-
praksiskonsulenter, som er under etablering. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at forslaget til en samlet regional kvalitetsorganisation på almenlægeområdet god-
kendes, 

  
at Regionsrådet godkender en økonomisk ramme på 4.795.000 kr. for en regional 

praksiskonsulentordning for somatik og psykiatri og 1.950.000 kr. til en regional 
praksisudviklingskonsulentordning for almen praksis, 

  
at praksiskonsulentordningen finansieres ved, at den eksisterende finansiering for 

Praksiskonsulentordningen fra de tidligere amter på 4.108.000 kr. (somatik og 
psykiatri) videreføres, og at der fra 2008 og frem tilføres yderligere 700.000 kr., 
som finansieres af kontoen til udviklingstiltag indenfor Primær Sundhed, 

  
at praksisudviklingskonsulentordningen finansieres ved, at den eksisterende finan-

siering fra de tidligere amter videreføres, 
  
at budgetmidlerne til praksiskonsulentordningen omplaceres imellem Primær 

Sundhed og hospitalerne i henhold til sagsfremstillingen, og 
  
at ordningerne træder i kraft 1. januar 2008. 
 
Anne V. Kristensen og Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Ove Nørholm, Birgit Jonassen, Knud Hammer, Conny Jensen, Aleksander Aagaard og 
Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling. 
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Sagsfremstilling 

Der skal etableres en samlet regional kvalitetsorganisation på almenlægeområdet i Regi-
on Midtjylland, som dels skal sikre et effektivt samarbejde på tværs af almen praksis, 
hospitaler og kommuner, dels danne ramme for faglig og organisatorisk udvikling i al-
men praksis.  
  

./. Som en del af den samlede organisering forslås en regional praksiskonsulentordning for 
hospitalsområdet, som omfatter somatik og psykiatri og koordination i forhold til en ny 
kommunepraksiskonsulentordning. Der er i regi af sundhedskoordinationsudvalget fast-
lagt rammer for et styrket samarbejde med kommunerne, hvor kommunerne kan ansæt-
te kommunale praksiskonsulenter. Hertil kommer et forslag til etablering af kvalitetste-
ams, som består af forskellige konsulenttyper med indsats rettet mod almen praksis. 
Den samlede organisering er beskrevet i vedlagte notat af 26. september 2007 Forslag 
til regional organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland. 
  
Regional praksiskonsulentordningen for hospitalsområdet 
Et forslag til en regional praksiskonsulentordning for hospitalsområdet er godkendt på 
mødet den 30. maj 2007 i Samarbejdsudvalget for almen lægeområdet. 
  
Forslaget baserer sig på: 

 7 praksiskoordinatorer, som varetager koordinationen af såvel hospitals- som 
kommunepraksiskonsulenterne, med ansættelse på 1 af de 3 praksisenheder i 
Primær Sundhed. Hertil kommer en praksiskoordinator for psykiatri i Region Midt-
jylland.  

 En timemæssig ramme for ansættelse af praksiskonsulenter tilknyttet regionsho-
spitalerne i regionen, med ansættelse i hospitalsledelsen og ikke på afdelingerne.  

 En regulering af det antal timer som tildeles det enkelte hospital til praksiskonsu-
lenter. Hospitaler, der ikke tidligere har aflønnet praksiskonsulenter, kompense-
res.  

 Hospitalerne og psykiatrien kan udvide den timemæssige ramme til praksiskonsu-
lenter indenfor eget budget.  

 Nedsættelse af en administrativ følgegruppe, samt en evaluering af ordningen 
senest efter 2 år. 

./. Der henvises til vedlagte bilag forslag til organisering af praksiskonsulentordningen i 
Region Midtjylland_somatik og psykiatri. 
  
Forslag til en regional kvalitetsorganisation for almen praksis 
Et forslag til en regional kvalitetsorganisation samt en regional praksisudviklingskonsu-
lentordning er godkendt på Kvalitet- og efteruddannelsesudvalgets møde den 3. septem-
ber 2007. Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget er et underudvalg til Samarbejdsud-
valget på almenlægeområdet. De midler, som bruges til den regionale praksisudviklings-
konsulentordning, er regionale midler, hvorfor Regionsrådet skal godkende anvendelsen 
af ressourcerne til formålet. 
  
Forslaget indebærer, at der etableres 1 Regionalt Kvalitetsteam og 3 lokale kvalitetste-
ams, som tilknyttes de 3 praksisenheder. De 4 kvalitetsteams består af: praksiskoordi-
natorer for hospitalerne og kommuner, praksisudviklingskonsulenter, efteruddannelses-
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vejledere, repræsentanter fra DSAM (Dansk Selskab for Almen Medicin), regionale læ-
gemiddelskonsulenter og it-konsulenter. 
  
Som led i kvalitetsorganiseringen og med fokus på arbejdet med organisatorisk udvikling 
af almen praksis samt medvirken i rekruttering og fastholdelse forslås ansat 7 praksis-
udviklingskonsulenter, fordelt med 3 stillinger i praksisenheden i Århus, 2 
i praksisenheden i Holstebro og 2 i praksisenheden i Horsens. Praksisudviklingskonsulen-
ternes opgaver bliver bl.a. at forbedre tilrettelæggelse af den daglige praksisdrift, øget 
anvendelse af klinikpersonale og optimering af it-værktøjer i den daglige praksisdrift.  
  
Økonomi til regional praksiskonsulentordning på hospitalsområdet for somatik 
og psykiatri samt økonomi for en regional praksisudviklingskonsulentordning 
Den hidtidige hospitalspraksiskonsulentordning på det somatiske område udgør i aktuelt 
lønniveau 3.699.000 kr. og udgør på det psykiatriske område 410.000 kr. Forslaget til 
den nye regionale praksiskonsulentordning vil på det somatiske område udgøre 
4.386.000 kr. inklusive de nedenstående 200.000 kr. til styrket koordination. 
  

./. Der henvises til det vedlagte bilag:økonomi - Forslag til organisering af praksiskonsu-
lentordningen i Region Midtjylland_somatik og psykiatri. 
  
Samarbejdsudvalget på almenlægeområdet har vurderet, at det med kommunernes nye 
rolle er nødvendigt at styrke timetallet for koordinatorerne svarende til en udvidelse i 
forhold til den nuværende økonomiske ramme på 200.000 kr. Der indstilles endvidere 
afsat en særlig pulje på 500.000 kr. til udvidelse af timetallet for praksiskonsulenterne til 
særlige tiltag indenfor kronikerindsats, stratificering af patienter m.m. Forslaget vil sam-
let medføre en årlig udgift på 4.795.000 kr. De 700.000 kr. forudsættes finansieret fra 
kontoen for udviklingstiltag indenfor Primær Sundhed.  
  
Af den samlede ramme foreslås afsat 2.882.000 kr. til praksiskonsulenter på de somati-
ske hospitaler, 221.300 kr. til praksiskonsulenter indenfor psykiatrien og 1.192.800 kr. 
til praksiskoordinatorer (for somatik og psykiatri) i Primær Sundhed. Dertil kommer den 
særlige pulje på 500.000 kr. 
  
I de tidligere amter har budgettet til praksiskonsulentordninger på hospitalerne ikke væ-
ret entydigt placeret, idet budgettet i det tidligere Århus Amt var placeret på hospitaler-
ne, mens budgettet i de øvrige amter var placeret i Primær Sundhed. Med den nye mo-
del vil budgettet for praksiskonsulentordningen i hele regionen blive placeret på de en-
kelte hospitaler. Der skal derfor ske en budgetmæssig tilpasning mellem Primær Sund-
hed og hospitalerne i henhold til nedenstående tabel: 
  

Enhed 
Budgetreduktion 
i 1000 kr.  

Enhed 
Budgettilførsel 
i 1000 kr.  

Regionshospitalet Silkeborg -88 Primær Sundhed  + 88  
Primær Sundhed  -275 Regionshospitalet Horsens  + 275  
Primær Sundhed  - 275  Regionshospitalet Viborg  + 275  
Primær Sundhed  - 275  Regionshospitalet Holstebro + 275  
Primær Sundhed  - 275  Regionshospitalet Herning  +275 
Primær Sundhed  - 77  Regionshospitalet Randers  + 77  
Primær Sundhed  -28 Psykiatrien +28 
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Totaludgiften til etablering af en regional praksisudviklingskonsulentordning 
vil udgøre 1.950.000 kr., heraf er 1.760.000 kr. til aflønning af konsulenter, og derud-
over er der afsat anslået 100.000 kr. til kørsel årligt, samt midler til løbende uddannelse 
af praksisudviklingskonsulenterne, anslået 90.000 kr. årligt. Udgiften finansieres af de 
midler, som amterne hidtil har anvendt til at aflønne "kvalitetskonsulenter". Samtidig 
sikres det, at der ikke anvendes Kvalitets- og efteruddannelsesmidler til egentlig drift, 
men til udviklingsprojekter. 
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1-30-16-06-V 

16. Godkendelse af sammenlægning af Amgros I/S og SAD I/S 

Resumé 

Region Midtjylland har modtaget en anmodning fra bestyrelserne i Amgros I/S og SAD 
I/S om, at Region Midtjylland tiltræder bestyrelsernes fælles indstilling om en sammen-
lægning af interessentskaberne. Formålet med sammenlægningen er at lave en samlet 
lægemiddelorganisation og derved optimere indkøbene. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at sammenlægningen af Amgros I/S og SAD I/S godkendes. 
 
Anne V. Kristensen og Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Ove Nørholm, Birgit Jonassen, Knud Hammer, Conny Jensen, Aleksander Aagaard og 
Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

./. Region Midtjylland har modtaget brev fra Amgros I/S af 3. september 2007 med en 
anmodning fra bestyrelserne i Amgros I/S og SAD I/S om, at Region Midtjylland tiltræ-
der bestyrelsernes fælles indstilling om en sammenlægning af interessentskaberne. Til-
trædelse sker ved underskrivelse af den vedlagte fælles indstilling fra bestyrelserne i 
Amgros I/S og SAD I/S til interessenterne om sammenlægning af interessentskaberne. 
  
Baggrund  
Amgros I/S står for indkøb af lægemidler til sygehusapotekerne i regionerne, SAD I/S 
har ansvaret for registrering og kvalitetsgodkendelse af lægemidler, der fremstilles på 
sygehusapotekerne. 
  
Formålet med sammenlægningen er overordnet set at sikre en bedre økonomi i SAD I/S 
og at sikre Amgros I/S et større indblik i SAD I/S med henblik på om muligt at optimere 
indkøbene. 
  

./. Danske Regioner har ved skrivelse af 24. april 2007 orienteret bestyrelserne i både 
Amgros I/S og SAD I/S om, at Danske Regioner ønskede, at SAD I/S og Amgros I/S 
skulle lægges sammen til én samlet lægemiddelorganisation. Baggrunden for dette øn-
ske var en rapport fra en arbejdsgruppen vedr. nationalt samarbejde om løsning af fæl-
les opgaver for sygehusapotekerne. Rapport fra arbejdsgruppen vedr. nationalt samar-
bejde om løsning af fælles opgaver for sygehusapotekerne april 2007 vedlægges.  
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Sagen har tidligere været behandlet i Regionsrådet den 20. juni 2007 i forbindelse med 
udpegning af bestyrelsesmedlemmer til SAD I/S for perioden frem til sammenlægningen 
af de to interessentskaber. På daværende tidspunkt godkendte Regionsrådet en indstil-
ling om, at bestyrelsen for SAD I/S blev identisk med bestyrelsen for Amgros I/S som 
forberedelse til den forestående sammenlægning. 
  
Videre proces 

./. Formelt set kan en beslutning om at sammenlægge de to interessentskaber alene 
træffes af interessenterne (her regionsrådene) i de respektive interessentskaber efter 
indstilling fra deres bestyrelser. Der vedlægges Udkast til revideret interessentskabskon-
trakt. 
  
Efter regionsrådenes beslutning - og i forventning om, at indstillingen tiltrædes - vil Am-
gros I/S være det fortsættende selskab. Sammenlægningen vil ske pr. 1. januar 2008. 
  
Interessentskabet skal godkendes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet efter sundheds-
lovens § 78, stk. 3. Herudover skal overdragelsen af registreringsansvaret for lægemid-
ler fra SAD I/S til Amgros I/S godkendes af Lægemiddelsstyrelsen. Denne proces kan 
først iværksættes, når regionsrådene har truffet beslutning om at tiltræde bestyrelsernes 
fælles indstilling. 
  
Der findes i alt 8 bilag til fællesindstillingen fra bestyrelserne i Amgros I/S og SAD I/S 
og yderligere 3 bilag til et af de 8 bilag, som kan fås ved henvendelse til Regionssekreta-
riatet. 
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1-47-1-06-V 

17. Gråzoner på patientkørselsområdet 

Resumé 

I administrationen af kørselsreglerne til og fra sygehusbehandling har det vist sig, at der 
optræder en gråzone problematik for de patienter, som via det frie sygehusvalg vælger 
at benytte et andet hospital end det, regionen ville henvise til, og hvor det valgte hospi-
tal ligger tættere på patientens bopæl end det hospital, som regionen vil henvise til. Dis-
se patienter kan i dag ikke blive kørt med regionens kørselsordning. Der foreslås en æn-
dring i administrationen af kørselsområdet, så patienter, der opfylder reglerne om fribe-
fordring, altid kan blive kørt til det af regionens hospitaler, de bor tættest på. Dette gæl-
der dog ikke for Universitetshospitalerne.  

Forretningsudvalget indstiller, 

at forslag til ændring af praksis på patientkørselsområdet godkendes, 
idet administrationen anmodes om en samlet evaluering af patienttransportom-
rådet om senest et år. 

  
Anne V. Kristensen og Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Ove Nørholm, Birgit Jonassen, Knud Hammer, Conny Jensen, Aleksander Aagaard og 
Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Regionsrådet besluttede på møde den 13. december 2006 en praksis for administratio-
nen af kørsel og kørselsgodtgørelse i forbindelse med sygehusbehandling. 
  
I forhold til det frie sygehusvalg blev det besluttet, at Region Midtjylland administrerer 
reglerne efter lovgivningens minimumsbestemmelser, sådan at patienter, der benytter 
det frie sygehusvalg, selv må sørge for kørslen. Dette gælder uanset afstanden til hospi-
talet. I tilfælde af, at patienten opfylder de generelle kørselsregler, ydes tilskud til trans-
porten (billigste offentlig transport) svarende til afstanden til det hospital, hvor regionen 
ville henvise til efter visitationspraksis. 
  
På baggrund af en række borgerhenvendelser og administrationens generelle opfølgning 
på området, har det vist sig, at der optræder en gråzoneproblematik for de patienter, 
som har bopæl med nogenlunde lige stor afstand til to hospitaler. Patienter i ét sådant 
område, kan i dag opleve, at de ikke kan blive kørt til det hospital, de bor tættest på, 
fordi behandling på det pågældende hospital sker som følge af det frie sygehusvalg.   
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I dag er reglen sådan, at patienter ikke kan blive kørt med regionens kørselsordning i de 
tilfælde, hvor patienten via det frie sygehusvalg vælger at benytte et andet hospital end 
det, regionen ville henvise til. Dette gælder også i de tilfælde, hvor det valgte hospital 
ligger tættere på patientens bopæl end det hospital, som regionen vil henvise til.  
  
Det foreslås at ændre praksis på kørselsområdet, så patienter, der opfylder reglerne om 
at modtage fribefordring, altid kan blive kørt til det af regionens hospitaler, de bor tæt-
test på. Patienter med bopæl i gråzone-områderne vil således have mulighed for at blive 
kørt til det nærmeste hospital (kilometerafstand) eller til det hospital, som regionen vil 
henvise til efter visitationspraksis.  
  
Den nye praksis vil ikke gælde for Universitetshospitalet, Århus Sygehus, og Universi-
tetshospitalet, Skejby. Baggrunden herfor er at skærme Universitetshospitalerne og de 
højtspecialiserede funktioner. Der vil fortsat være frit sygehusvalg, og det vil fortsat 
gælde, at patienter som hovedregel selv skal sørge for kørsel, såfremt de benytter det 
frie sygehusvalg.   
  
Vurderingen er, at en ændring af praksis på kørselsområdet vil være udgiftsneutral, fordi 
patientens køreafstand til hospitalet ikke vil blive længere.  
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1-01-72-17-07 

18. Godkendelse af §2 aftale om behandling af muskelsvindspatienter og patienter 
med ALS i forbindelse med pneumoni 

Resumé 

I det tidligere Århus Amt har der været en § 2 aftale med Danske Fysioterapeuter om 
behandling af muskelsvindspatienter og patienter med ALS (amyotrofisk lateral sclerose) 
i forbindelse med pneumoni (lungebetændelse). Denne aftale ønskes udbredt til hele 
Region Midtjylland. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at der indgås en § 2 aftalen med Danske Fysioterapeuter om behandling af mu-
skelsvindspatienter og patienter med ALS i forbindelse med pneumoni, således 
at den nuværende aftale omfattende det tidligere Århus Amt udbredes til hele 
Region Midtjylland. 

  
Anne V. Kristensen og Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Ove Nørholm, Birgit Jonassen, Knud Hammer, Conny Jensen, Aleksander Aagaard og 
Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

I det tidligere Århus Amt har der været en § 2 aftale med Danske Fysioterapeuter om 
behandling af muskelsvindspatienter og patienter med ALS (amyotrofisk lateral sclerose 
- en kronisk forløbende sygdom med svind af nerveceller) i forbindelse med pneumoni 
(lungebetændelse). § 2 aftalen er stadig gældende for de praktiserende fysioterapeuter, 
som har indgået aftalen med det tidligere Århus Amt. Samarbejdsudvalget på fysiotera-
piområdet har besluttet, at denne aftale, i forbindelse med den generelle stillingtagen til 
- og harmonisering af amtslige aftaler i Region Midtjylland, ønskes udbredt til hele Regi-
on Midtjylland. 
  

./. Aftalen (se vedlagte bilag ) giver mulighed for at lægehenviste, der har diagnoserne 
muskelsvind eller ALS i forbindelse med lungebetændelse, kan modtage mere end 1 be-
handling pr. dag. Endvidere gives mulighed for at give behandlinger i weekender og på 
helligdage for den nævnte diagnosegruppe. 
  
Det vil være ganske få patienter, som vil kunne omfattes af tilbuddet, men for den en-
kelte patient skønnes tilbuddet at kunne være af meget stor værdi. 
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Fysioterapeuten skal ved henvendelse fra en patient kontakte den lokale Praksisenhed, 
som skal godkende, at aftalen tages i brug for den enkelte patient. 
  
De økonomiske konsekvenser af at udbrede aftalen til at omfatte hele Region Midtjylland 
er af ganske lille betydning. 
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1-30-72-145-07 

19. Projektorganisation til Det Nye Universitetshospital, herunder anlægsbudget 
2008 

Resumé 

Efter valg af Den Gennemgående Rådgiver til Det Nye Universitetshospital i december 
2007 kan planlægningen af selve byggeriet påbegyndes. Den første opgave i planlæg-
ningen af byggeriet omfatter udarbejdelse af en helhedsplan. For at Region Midtjylland 
kan fungere som en kompetent og beslutningsdygtig bygherre i den sammenhængende 
projektorganisation er der behov for at styrke Projektafdelingen for Det Nye Universi-
tetshospital. Der ansøges om en anlægsbevilling på 45 mio. kr. til udarbejdelse af hel-
hedsplan og drift af Projektafdelingen i 2008. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at Region Midtjyllands bygherreorganisation udvides til at kunne varetage projek-
tet, herunder at planlægge og gennemføre byggeriet, 

  
at direktionen bemyndiges til at indgå en lejeaftale med INCUBA Science Park A/S 

foreløbigt op til 1 år, 
  
at der bevilges 45 mio. kr. til planlægning af projektet i 2008, herunder honorar til 

Den Gennemgående Rådgiver samt drift af Projektafdelingen, 
  
at  der afsættes et rådighedsbeløb for 2008 på 45,0 mio. kr. (indeks 122,3), og 
  
at rådighedsbeløbet for 2008 finansieres af kassebeholdningen, idet der efterføl-

gende søges Staten om en permanent finansiering af rådighedsbeløbet. 
 
Anne V. Kristensen og Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Ove Nørholm, Birgit Jonassen, Knud Hammer, Conny Jensen, Aleksander Aagaard, Kate 
Runge og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Når Regionsrådet i december 2007 vælger Den Gennemgående Rådgiver til Det Nye Uni-
versitetshospital, går projektet ind i en ny fase, hvor planlægningen af selve byggeriet 
påbegyndes. Dette medfører et behov for at udvide Region Midtjyllands bygherreorgani-
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sation, specielt med henblik på at kunne involvere ledere og medarbejdere fra sygehu-
sene samt repræsentanter for patienterne. Involveringen vil være med til dels at sikre 
ejerskab til projektet, dels sikre, at de byggefaglige kompetencer hos Den Gennemgåen-
de Rådgiver bliver suppleret og udfordret med de centrale hospitalsfaglige kompetencer 
og krav til byggeriet.  
  
I forbindelse med denne udvidelse af Projektgruppen fra de nuværende 6 til 25 medar-
bejdere foreslås endvidere en styrkelse af Projektledelsen samt justering af Projektorga-
nisationen, således at der til stadighed sikres en tæt dialog mellem de mange berørte 
parter. Projektafdelingen foreslås ledet af en intern projektdirektion, bestående af en 
projektdirektør og en hospitalsdirektør. Projektdirektøren vil have ansvar for økonomi- 
og tidsplanens overholdelse, medens hospitalsdirektøren vil have ansvar for den hospi-
talsfaglige rådgivning og brugerinvolveringen. 
  
Udvidelsen af Projektafdelingen skaber behov for nye lokaler. Da det samtidig vurderes 
ønskeligt at være placeret i forbindelse med medarbejderne fra Den Gennemgåen-
de Rådgiver, og tæt på den kommende byggeplads, foreslås det at leje midlertidige loka-
ler i 2008 hertil hos INCUBA Science Park A/S ( det tidligere Forskerpark Skejby).  
  
Endelig er der behov for bevilling af yderligere anlægsmidler til finansiering af de øgede 
løn- og driftsudgifter til Projektgruppen samt til honorering af de eksterne rådgivere. Der 
ansøges derfor om en anlægsbevilling for 2008 på 45 mio. kr. Som det fremgik af den 
liste med presserende anlægsprojekter, som blev forelagt Regionsrådet den 22. august 
2007, foreslås udgifterne vedrørende Det Nye Universitetshospital finansie-
ret via ansøgning til Staten. Derfor indstilles det, at ovenstående anlægsbevilling og rå-
dighedsbeløb for 2008 i første omgang finansieres af kassebeholdningen.  
  
Der henvises til en detaljeret sagsfremstilling i vedlagte to bilag: 
  

./. Bilag 1 Projektorganisation DNU 

./. Bilag 2 oversigt over fremtidigt personalebehov PA 
  

 På Forretningsudvalgets møde uddeltes notat fra advokatfirma om erstatningsfastsættel-
se ved ekspropriation til Det Nye Universitetshospital.  
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1-30-132-06-V 

20. Undersøgelse af kontaktpersonordningen i Region Midtjylland 

Resumé 

Administrationen har lavet en kvalitativ undersøgelse af kontaktpersonordningen. Under-
søgelsen belyser de muligheder og barrierer, som sundhedspersonalet oplever i forbin-
delse med at gennemføre sammenhængende patientforløb ved hjælp af kontaktperson-
ordningen. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning, idet administrationen anmodes om at be-
skrive, hvilken rolle kontaktpersoner skal have, og hvordan denne rolle kan sik-
res implementeret. 

  
Anne V. Kristensen og Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
  
Administrationen blev anmodet om at beskrive, hvilken rolle kontaktpersoner skal have, 
og hvordan denne rolle kan sikres implementeret. Beskrivelsen udarbejdes på baggrund 
af inddragelse af relevant materiale. 
  
Ove Nørholm, Birgit Jonassen, Knud Hammer, Conny Jensen, Aleksander Aagaard, Kate 
Runge og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

./. Administrationen i Region Midtjylland har lavet en kvalitativ interviewundersøgelse af, 
hvilke muligheder og barrierer sundhedspersonalet oplever i forbindelse med implemen-
tering af kontaktpersonordningen. Undersøgelsen er gennemført ved en række afdelinger 
ved tre hospitaler i regionen. Den vedlagte Rapport om kontaktpersonordningen udgør 
undersøgelsens hovedresultater. 
  
Undersøgelsen belyser sundhedspersonalets erfaringer med at anvende kontaktpersoner 
til at skabe mere sammenhæng i patientforløbene. Undersøgelsen viser, at både ledere 
og sundhedspersonale arbejder med at få defineret kontaktpersonens funktion og opga-
ver hensigtsmæssigt i forhold til de øvrige arbejdsopgaver – og dette kan bedst gøres 
gennem den daglige praktisering af kontaktpersonordningen. Det konkluderes i rappor-
ten, at der er en række organisatoriske udfordringer, som skal løses, for at ordningen 
med kontaktpersoner kan medføre et kvalitetsløft i patientforløbene.  
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Det er ønsket, at denne undersøgelse bidrager til idé- og erfaringsudveksling om imple-
mentering af kontaktpersonordningen på tværs i regionen.  
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1-30-74-86-07 

21. Foreløbig plan for offentliggørelse og præsentation af administrationens forslag 
til psykiatriplanen 

Resumé 

Administrationen har udarbejdet et forslag til en foreløbig plan for offentliggørelse og 
præsentation af forslag til psykiatriplanen samt til høringsprocessen i MED-
organisationen. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 
  
Anne V. Kristensen og Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Ove Nørholm, Birgit Jonassen, Knud Hammer, Conny Jensen, Aleksander Aagaard, Kate 
Runge og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Administrationens forslag til psykiatriplanen vil blive forelagt Forretningsudvalget og Re-
gionsrådet henholdsvis den 6. november 2007 og den 14. november 2007 med indstil-
ling om, at forslaget til psykiatriplan sendes i høring. 
  
Administrationen har udarbejdet en foreløbig plan for offentliggørelse og præsentation af 
administrationens forslag til psykiatriplanen, samt en plan for høringsprocessen i MED-
organisationen. 
  
Høringsperioden er fastlagt fra den 16. november 2007 til den 25. januar 2008. Den en-
delige psykiatriplan vil blive behandlet i Forretningsudvalget den 4. marts 2008 og i Re-
gionsrådet den 12. marts 2008.   
  

./. Foreløbig plan for offentliggørelse og præsentation af administrationens forslag til 
psykiatriplanen og udkast til høringsproces i MED-organisationen i psykiatriplanarbej-
det vedlægges. 
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22. Anlægsbevilling til etablering af Bo Horsens 

Resumé 

Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland godkendte den 26. april 2006 Vejle Amts 
beslutning om at lade opføre 47 nye almene boliger med tilhørende aktivitets- og ser-
vicearealer som erstatning for Bo Horsens. Projektet er startet i 2005 og forventes af-
sluttet i 2009. 
  
Der har været afholdt et samlet udbud, hvor Dansk Boligbyg A/S, som er et entreprenør-
firma hjemhørende i Horsens, vandt opgaven på baggrund af en samlet vurdering af pris 
og kvalitet. 
  
Indstillingen udmønter de bevillingsmæssige forhold. Endvidere er det forudsat, at der 
optages lån til grundtilskud for de almene boliger og til service- og aktivitetsarealer. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at der meddeles bevillinger og afsættes rådighedsbeløb som angivet i tabel 2. 
  
Anne V. Kristensen og Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Ove Nørholm, Birgit Jonassen, Knud Hammer, Conny Jensen, Aleksander Aagaard, Kate 
Runge og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Projekt Bo Horsens har været planlagt gennem flere år i Vejle Amts regi. I marts 2006 
gav COWI A/S tilbud på bygherrerådgivning vedr. udbud af projektet Bo Horsens i en 
totalentreprise/arkitektkonkurrence. COWI A/S fik overdraget opgaven ultimo marts 
2006. 
  
I løbet af sommeren og efteråret 2006 blev der i samarbejde med Vejle Amt og Region 
Midtjylland udarbejdet et byggeprogram og nogle udbudsbetingelser. Forud for dette 
havde Vejle Amt lavet et budget for projektet. Budgettet indgik med nogle få korrektio-
ner i udbudsmaterialet til entreprenørerne. 
  
Projektet blev udbudt til 5 entreprenører på baggrund af en forudgående prækvalifikati-
on. Projektet blev udbudt i partnering. Der var ikke indeholdt et konkurrencevederlag i 
udbuddet. 
  



 

 

Regionsrådet 24. oktober 2007 
 

760 

Efter udbuddet meddelte 4 af de 5 entreprenører, at de ville trække sig. Dels på grund af 
stor ordreindgang og dels på grund af manglende konkurrencevederlag. I mellemtiden 
var projektet overgået til Region Midtjylland, der indvilgede i at yde konkurrenceveder-
lag. Der blev den 16. januar 2007 givet 3 tilbud, der efterfølgende blev evalueret af et 
bedømmelsesudvalg, bestående af repræsentanter fra COWI, Bo Horsens, ekstern arki-
tektdommer og Region Midtjylland. Tilbuddene skulle bedømmes ud fra pris og kvalitet. 
Alle tilbud lå betydeligt over det afsatte budget (ca. 15 – 25%). I den forbindelse skal 
det bemærkes, at der over det sidste år er sket en eksplosiv udvikling i byggeriet, som 
går langt ud over prisindeks og normale prisfremskrivninger. Dette har også påvirket 
tilbuddene til Bo Horsens. 
  
De 3 tilbudsgivere var: 

 Dansk Boligbyg A/S 
 NCC 
 Jorton 

Bedømmelsesudvalget fandt frem til en vinder på baggrund af pris og kvalitet. Vinderen 
blev Dansk Boligbyg A/S. Det var dog efterfølgende nødvendigt at annullere tilbudsrun-
den, idet det afsatte budget for selve totalentreprisen var væsentligt overskredet. 
  
Efterfølgende blev det vedtaget at udbyde projektet på ny blandt de, der havde afgivet 
tilbud i 1. runde. Til det nye udbud blev der udarbejdet nogle lempeligere og reducerede 
vilkår for byggeriet og dets rammebetingelser i håb om at nå budgettet, der endvidere 
var justeret op i forhold til de seneste rammetal for boligbyggeri. De nye tilbud blev 
modtaget 20. april 2007. 
  
Den 23. april 2007 mødtes bedømmelsesudvalget til en gennemgang af de nye reduce-
rede projekter, som endvidere blev præsenteret af den enkelte tilbudsgiver. 2 af de 3 
projekter havde en rimelig planløsning, som efter nogle justeringer ville kunne accepte-
res. Tilbuddene lå stadig over budgettet, men med en mindre overskridelse end tidligere 
– ca. 5 – 10%. I de nye tilbud var der reduceret så meget i projektet, at det ville være 
nødvendigt at genvælge nogle kvaliteter, for at opnå et acceptabelt projekt. Dette ville 
betyde, at der skulle lægges nogle mindre beløb til de 2 billigste projekter. 
  
Efter tillæggene var tilbuddene fra Dansk Boligbyg A/S og NCC nogenlunde ens. Ud fra 
en samlet helhedsvurdering af projektet blev Dansk Boligbyg A/S valgt som den endelige 
vinder. 
  
Grundlaget for det nye budget har været en maksimumsudgift på 18.530 kr., som i 2007 
er den maksimale låneberettigede udgift pr. m2. Med denne udgift opnås en acceptabel 
månedlig bruttohusleje på ca. 5.500 kr. Erfaringsmæssigt vil de fleste beboere efter flyt-
ning fra et botilbud, der drives efter Servicelovens § 108, til almene boliger herefter få 
flere penge til rådighed, når faste udgifter er fratrukket. Dette skyldes, dels at der til 
beboerne i almene boliger ydes boligstøtte, og dels at der ikke længere skal betales sær-
lig servicebetaling. Sidstnævnte udgør nu 1.610 kr. pr. måned for beboere, der er til-
kendt højeste førtidspension. 
  
Efter detailprojekteringen forventes byggeriet iværksat februar/marts 2008. Byggeriet 
forventes ibrugtaget ultimo 2009. 
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Bevilling og finansiering 
Horsens Kommune har meddelt tilsagn inden 1. januar 2007. Bolig- og fællesarealerne 
skal derfor finansieres med 91% realkreditlån, 7% regional grundkapitalindskud og 2% 
beboerindskud. Regionens muligheder for finansiering af grundkapitalindskud og service-
arealer er enten kontant eller ved låneoptagelse. Sidstnævnte kræver Indenrigsministe-
riets dispensation jf. bekendtgørelse nr. 1345 af 11. december 2006. 
  
I nedenstående tabel 1 er angivet de udgifter, som Forretningsudvalget godkendte på 
mødet den 26. april 2006. Der er som vist foretaget en mindre justering af udgifterne, 
og der angives forslag til finansiering. 
  
Tabel 1 - Skema over den samlede anlægsøkonomi for perioden 2005 til 2009 : 

Bolig- og fællesarealer: Udgifter 
godkendt af 

Forretnings- 

udvalget 

26/4-06 

Forslag til 
udgifter  

kr. 

Forslag til fi-
nansiering  

kr. 

Samlet anlægssum inklusive moms 64.596.000 64.772.000  

91% rentetilpasningslån   58.943.000 

2% beboerindskudslån   1.295.000 

7% grundindskud (kontant eller lån)   4.534.000 

Service- og aktivitetsarealer:    

Samlet anlægssum eksklusive 
moms 

14.647.000 14.657.000  

Servicearealtilskud   1.880.000 

Salg af ejendom   4.468.000 

Kontant eller låneoptagelse   8.309.000 
I alt for projektet 79.243.000 79.429.000 79.429.000 

  
I forbindelse med delingsaftalen er der fra Vejle Amt overført byggekreditter svarende til 
den andel af projektet, der er afholdt af Vejle Amt. 

  

Regionsrådet har i forbindelse med godkendelse af overførsel af rådighedsbeløb fra 2006 
til 2007 samt vedtagelsen af budgettet for 2008 godkendt, at der søges lånefinansiering 
af anlægsprojekter. Renter og afdrag for lån til service- og aktivitetsarealer betaler 
kommunerne via taksterne. 

  

I nedenstående tabel 2 er angivet forslag til anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. 
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Der skal gøres opmærksom på, at da Vejle Amt ikke har afholdt så mange udgifter som 
forudsat, er i det nye forslag til rådighedsbeløb foretaget en justering, således at ikke 
afholdte udgifter i 2006 (med prisfremskrivning) er tillagt rådighedsbeløbene i 2009. 

  

Tabel 2 – Bevillinger og rådighedsbeløb (1.000 kr.) 

Bo Horsens Vejle Amt Rådighedsbeløb   Bevillinger i alt 
Budgetforudsætninger  Afholdt  2007 2008 2009 inkl. afholdt 
Budget 2008 ul. 2006 (07-pl) (08-pl)   i Vejle Amt 
Servicearealer, ekskl. moms 1.718 1.839 9.711 1.379 14.647
Salg af ejendom       -4.127 -4.127
Servicearealtilskud       -2.035 -2.035
Almen boliger, inkl. moms 7.852 8.404 42.424 5.916 64.596
Bo Horsens - i alt 9.570 10.243 52.135 1.133 73.081
      
      
Bo Horsens Vejle Amt Rådighedsbeløb   Bevillinger i alt 
Nyt forslag til bevillinger Afholdt  2007 2008 2009 inkl. afholdt 
og rådighedsbeløb ul. 2006 (07-pl) (08-pl)   i Vejle Amt 
Servicearealer, ekskl. moms 1.620 1.839 9.711 1.487 14.657
Salg af ejendom       -4.468 -4.468
Servicearealtilskud       -1.880 -1.880
Almen boliger, inkl. moms 6.187 8.404 42.424 7.757 64.772
Bo Horsens - i alt 7.807 10.243 52.135 2.896 73.081
  
  
Eventuelle ikke udnyttede rådighedsbeløb forventes overført til kommende budgetår. 
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23. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Kaj Møldrup Christensen om at gøre 
Region Midtjylland til den mest energirigtige region i Danmark 

Resumé 

Henvendelse fra regionsrådsmedlem Kaj Møldrup Christensen med forslag om at gøre 
Region Midtjylland til den mest energirigtige region i Danmark. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at henvendelsen drøftes. 
  
Anne V. Kristensen og Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Regionsrådet besluttede, 
  
at henvendelsen indgår i det videre arbejde med at udarbejde en Agenda 21-strategi for 
Region Midtjylland. 
  
Ove Nørholm, Birgit Jonassen, Knud Hammer, Conny Jensen, Aleksander Aagaard, Kate 
Runge og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Regionsrådsmedlem Kaj Møldrup Christensen har den 1. oktober 2007 anmodet om, at 
forslag om at gøre Region Midtjylland til den mest energirigtige region i Danmark opta-
ges på dagsordenen for næste regionsrådsmøde. 
  

./. Kaj Møldrup Christensens henvendelse vedlægges. 
  

./. På Forretningsudvalgets møde omdeltes en supplerende mail fra Kaj Møldrup Christen-
sen. Henvendelsen vedlægges. 
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24. Henvendelse fra regionsrådsmedlemmerne Tove Videbæk og Ulla Fasting 
vedrørende hjemtransport af døde 

Resumé 

Der er kommet en henvendelse fra regionsrådsmedlemmerne Tove Videbæk og Ulla 
Fasting om en drøftelse af hjemtransport af døde. 

Direktionen indstiller, 

at  henvendelsen fra Tove Videbæk og Ulla Fasting drøftes. 
  
Sagen behandles i Forretningsudvalgets møde den 23. oktober 2007. Forretningsudval-
gets indstilling vil foreligge til Regionsrådets møde. 

Beslutning 

Forretningsudvalget indstiller, 
  
at henvendelsen fra Tove Videbæk og Ulla Fasting drøftes. 
  
Jonas Dahl, Birgit Jonassen, Kate Runge, Conny Jensen og Poul Müller var forhindret i at 
deltage i Forretningsudvalgets behandling af sagen. 
  
Regionsrådet vedtog, 
  
At anmode administrationen om at belyse forholdene i sagen nærmere, hvorefter sagen 
igen drøftes politisk. 
  
Ove Nørholm, Birgit Jonassen, Knud Hammer, Conny Jensen, Aleksander Aagaard, Kate 
Runge og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Tove Videbæk og Ulla Fasting har i henvendelse af 9. oktober 2007 anmodet om, at 
hjemtransport af døende sættes på dagsordenen til næste regionsrådsmøde. 
  
Tove Videbæk og Ulla Fasting tilkendegiver følgende i henvendelsen: 
  
"Hvis en patient, som af et regionssygehus / en læge i regionen sendes til behandling på 
et sygehus, fordi behandling kun kan foregå på dette sygehus, dør, bør denne patient 
kunne transporteres hjem fra dette sygehus på det offentliges regning. Den pågældende 
patient har som sådan ikke haft noget valg." 
  

./. Henvendelsen fra Tove Videbæk og Ulla Fasting vedlægges.  
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25. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Poul Müller vedrørende prioritering på 
sundhedsområdet 

Resumé 

Der er kommet en henvendelse fra regionsrådsmedlem Poul Müller vedrørende priorite-
ring på sundhedsområdet. 

Direktionen indstiller, 

at henvendelsen fra Poul Müller drøftes. 
  
Sagen behandles i Forretningsudvalgets møde den 23. oktober 2007. Forretningsudval-
gets indstilling vil foreligge til Regionsrådets møde. 

Beslutning 

Sagen blev udsat. 
  
Ove Nørholm, Birgit Jonassen, Knud Hammer, Conny Jensen, Aleksander Aagaard, Kate 
Runge og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Poul Müller har i henvendelse af 12. oktober 2007 anmodet om, atRegionsrådet på først-
kommende møde behandler følgende:  
  
Regionsrådet beslutter, at medicinske patienter, som har behov for behandling, ikke kan 
nedprioriteres alene under henvisning til alder og begrundet i takststyringsmodel. 
  
Regionsrådet beslutter, at der ved behandling af sager vedrørende styring af sundheds-
området skal indgå et særligt afsnit  i sagsfremstillingen, som beskriver afledte konse-
kvenser for patienterne. 
  
Poul Müller anfører følgende begrundelse for anmodningen:  
  
Med baggrund i udtalelser i pressen den 9. oktober d.å. kunne man konstatere, at sund-
hedsdirektøren bl.a. meldte ud, at ældre medicinske patienter nedprioriteres bl.a. for at 
sikre, at patienter som har behandlingsgaranti ikke søger privat behandling med deraf 
følgende økonomiske konsekvenser for Region Midtjylland. En prioritering, der ikke er 
truffet politisk beslutning om – og som i øvrigt også vil være i strid med sundhedsloven. 
En prioritering , som den konservative regionsrådsgruppe tager afstand fra. Det kan ikke 
accepteres, at alder er et selvstændigt kriterium, når det vurderes hvilke patienter, der 
skal behandles først. 
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En sådan drastisk konsekvens ses ikke at fremgå af hverken sagsfremstilling eller bilag 
til sagen. 
  
Det  er allerstørste vigtighed at regionsrådsmedlemmerne, klart i sagsfremstillinger, får 
alle relevante oplysninger. Derfor er det nødvendigt, at Regionsrådet forholder sig til 
dette helt centrale og altafgørende arbejdsvilkår. Det er også i forhold til offentligheden 
er vigtigt, at sagerne er både fuldt og klart oplyste inden der træffes beslutning.  
  

./. Henvendelsen fra Poul Muller  vedlægges.  
 
 
 
 
 

Aleksander Aagaard Gunhild Husum Louis Rolander 
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