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0-2-32-07 

1. Udpegning af repræsentanter til diverse bestyrelser 

Resumé 

Regionsrådet udpegede den 10. januar 2007 og den 7. februar 2007 repræsentanter til 
en række bestyrelser m.v. på bl.a. undervisnings- og kulturområdet. Der er efterfølgen-
de indkommet en række nye anmodninger til Regionsrådet om udpegning af medlemmer 
til bestyrelser. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at Regionsrådet udpeger medlemmer til de i dagsordenen anførte bestyrelser, idet 
administrationen dog anmodes om at beskrive forholdene omkring udpegning til 
Gigtforeningens repræsentantskab nærmere, 

  
at det godkendes, at vicedirektør Kjeld Martinussen udpeges af Danske Regioner 

som repræsentant for sundhedsdirektørerne i regionerne til bestyrelsen for Vi-
denscenter for Hjerneskade, 

  
at direktionen bemyndiges til at udpege forvaltningsrepræsentanten til interessent-

skabet Åkanden, 
  
at Regionsrådet ikke udpeger et bestyrelsesmedlem til Døgncentret for Børn og 

Familier, Århus N., 
  
at direktionen bemyndiges til at udpege repræsentanter og suppleanter til efterud-

dannelsesudvalgene for AMU-uddannelser, og  
  
at regionsrådsformanden indtræder i havnebestyrelsen for Thyborøn Havn.  

Beslutning 

Regionsrådet vedtog at udpege følgende: 
Gigtforeningens repræsentantskab:Johannes Flensted-Jensen (A) 
Styregruppen for undersøgelsesprojektet Nationalpark Skjern Å: Viggo Nielsen (V) 
Peter Sabroe Seminariets partnerbestyrelse: Henrik Qvist (Ø) 
Bestyrelsen for VUC Horsens: Aleksander Aagaard (V) 
Bestyrelsen for Ringkjøbing handelsskole og handelsgymnasium: (A) 
Studiebestyrelsen for CVU-Vita, ergoterapeut- og fysioterapeutuddannelsen: Ulla Fasting 
(B) 
Bestyrelsen for Videnscenter for Hjerneskade: (A) samt vicedirektør Kjeld Martinussen 
(som repræsentant for sundhedsdirektørerne i regionerne) 
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Bestyrelsen for Interessentskabet Åkanden: Birgit Jonassen (O). Direktionen bemyndi-
gedes derudover til at udpege en forvaltningsrepræsentant. 
Bestyrelsen for Skjern Egvad Museum: Harry Jensen (V) 
Bestyrelsen for Holmstrupgård: J. T. Lawaetz (C) 
Bestyrelsen for Kildebjerget Kostskole: Anne V. Kristensen (V) 
Bestyrelsen for Center for syn og kommunikation: (A) 
Bestyrelsen for Døgncenteret for Børn og Familier, Århus N: Inga Hygum (A) 
Efter- og Videreuddannelsesudvalget for CVU Midt-Vest: Jørgen Nørby (V) 
Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole: Kate Runge (V) 
Havnebestyrelsen for Thyborøn Havn: Bent Hansen (A) 
Bestyrelsen for CVUalpha: Gert Schou (A) 
Direktionen blev derudover bemyndiget til at udpege repræsentanter og suppleanter til 
de lokale AMU-efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område og social- og sund-
hedsområdet på Århus Social- og Sundhedsskole. 
Der blev orienteret om, at det mellem Socialistisk Folkeparti og Socialdemokraterne er 
aftalt, at posten som bestyrelsesmedlem i JCVU fra Region Midtjylland overgår til Social-
demokraterne (Anders Kühnau). 
  
Johannes Flensted-Jensen, Martin Merrild og Jonas Dahl var forhindret i at deltage i sa-
gens behandling. 

Sagsfremstilling 

Regionsrådet udpegede den 10. januar 2007 og 7. februar 2007 repræsentanter til en 
række bestyrelser m.v. på bl.a. undervisnings- og kulturområdet. 
  
Der er efterfølgende indkommet en række nye anmodninger om, at Regionsrådet udpe-
ger et medlem til de respektive bestyrelser. 
  
I det følgende er oplistet de nye bestyrelser, som Regionsrådet er blevet anmodet om at 
udpege en eller flere repræsentanter til: 
  
Gigtforeningen 
Gigtforeningen har anmodet Regionsrådet om at udpege en repræsentant til Gigtforenin-
gens repræsentantskab. Baggrunden er, at Gigtforeningen driver et center for sundhed 
og træning i Århus. Johannes Flensted-Jensen er i dag medlem af Gigtforeningens re-
præsentantskab udpeget af det tidligere Århus Amt. Gigtforeningen tilkendegiver, at de 
meget gerne vil have Johannes Flensted-Jensen til at repræsentere hele regionen i deres 
repræsentantskab.  
  
Styregruppen for undersøgelsesprojektet Nationalpark Skjern Å 
Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune har anmodet Region Midtjylland om at udpege et 
medlem til Styregruppen for undersøgelsesprojektet Nationalpark Skjern Å. Byrådet i 
Ringkøbing-Skjern Kommune har samtidig tilkendegivet, at man meget gerne ser, at 
regionsrådsmedlem Viggo Nielsen udpeges til Styregruppen. 
 
  
Peter Sabroe Seminariet 
Peter Sabroe Seminariets partnerbestyrelse har anmodet Regionsrådet om at udpege et 
medlem fra Regionsrådet til Peter Sabroe Seminariets partnerbestyrelse. 
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Den økologiske Landbrugsskole 
Den økologiske Landbrugsskole har anmodet Regionsrådet om at udpege et medlem til 
skolens bestyrelse. Hvis det er muligt må det gerne være en person med tilknytning til 
skoleverdenen - gerne en fra en erhvervsskole - og helst en med interesse for økologi. 
  
VUC Horsens 
VUC Horsens har anmodet Regionsrådet om at udpege et medlem til bestyrelsen for den 
selvejende institution VUC Horsens.  
  
Ringkjøbing handelsskole og handelsgymnasium 
Den selvejende institution Ringkjøbing handelsskole og handelsgymnasium har anmodet 
Regionsrådet for Region Midtjylland om at udpege et medlem til skolens bestyrelse. An-
satte og deltagere i uddannelse ved institutionen kan ikke udpeges som medlemmer af 
bestyrelsen. Tilsvarende gælder ansatte i ledende stillinger eller ansatte i øvrigt i admini-
strationen ved andre institutioner for erhvervsrettet uddannelse. 
  
CVU-Vita, Ergoterapeut  
CVU Vita ergoterapeut- og fysioterapeutuddannelsen har anmodet Regionsrådet om at 
udpege et medlem til studiebestyrelsen for ergoterapeut- og fysioterapiuddannelsen. 
Arne Nielsen har siddet som repræsentant udpeget af Ringkøbing Amtsråd. Uddannel-
serne ønsker at pege på Ulla Fasting som nyt medlem af studiebestyrelsen for ergotera-
peut- og fysioterapeutuddannelsen. 
  
Videnscenter for Hjerneskade 
Danske Regioner har anmodet Region Midtjylland om at udpege en politiker som repræ-
sentant for Danske Regioner til bestyrelsen for Videnscenter for Hjerneskade.  
  
Danske Regioner har samtidig anmodet om, at Region Midtjylland godkender, at vicedi-
rektør Kjeld Martinussen, Region Midtjylland, udpeges som repræsentant for sundhedsdi-
rektørerne i regionerne til bestyrelsen for Videnscenter for Hjerneskade.  
  
Interessentskabet Åkanden 
Interessentskabet Åkanden har anmodet Region Midtjylland om at udpege én politiker og 
én repræsentant for administrationen til bestyrelsen for Åkanden. 
  
Interessentskabet Åkanden er et storkøkken tilknyttet Regionshospital Tarm. Åkanden 
producerer mad til patienter på hospitalerne i Tarm, Ringkøbing og Lemvig samt en køle-
vakuum madordning til ældre i Ringkøbing-Skjern Kommune. Interessentskabet Åkan-
den er startet op af Ringkjøbing Amt og Egvad Kommune, og ejerskabet af interessent-
skabet er pr. 1. januar 2007 overdraget til henholdsvis Region Midtjylland og Ringkø-
bing-Skjern Kommune. 
  
Ifølge interessentskabskontrakten for Åkanden består bestyrelsen af 4 medlemmer, 2 fra 
Ringkøbing amt og 2 fra Egvad kommune. Hver af de to interessenter, Ringkjøbing Amt 
og Egvad Kommune, udpeger ifølge interessentskabskontrakten én politiker og én re-
præsentant fra forvaltningen. Bestyrelsen vælges for den kommunale valgperiode. Ret-
ten til at udpege bestyrelsen er pr. 1. januar 2007 overgået til henholdsvis Region Midt-
jylland og Ringkøbing-Skjern Kommune. 
  
Det indstilles, at direktionen bemyndiges til at udpege repræsentanten fra forvaltningen. 
Der er forslag om at indstille Jørn Koch som repræsentant for forvaltningen. 
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Skjern-Egvad Museum 
Skjern-Egvad Museum har anmodet Region Midtjylland om at udpege et medlem til mu-
seets styrelse.  
Styrelsen holder første møde den 29. marts 2007. 
  
Holmstrupgård 
Regionsrådet skal ifølge vedtægterne udpege et medlem til bestyrelsen for Holmstrup-
gård. 
  
Holmstrupgård er en selvejende institution, der er et tilbud til unge fra ca. 14 år med 
svære psykiatriske lidelser af skizofren karakter, spise- eller personlighedsforstyrrelse, 
hjerneorganiske vanskeligheder og kontaktvanskeligheder. Holmstrupgård indeholder 
ligeledes individuelle tilbud til unge med udadreagerende adfærd, og unge som af anden 
grund ikke fungerer sammen med jævnaldrende. 
  
Kildebjerget 
Regionsrådet skal ifølge vedtægterne udpege et medlem til bestyrelsen for Kildebjerget 
Kostskole. 
  
Kildebjerget Kostskole mellem Vejle og Juelsminde modtager hvert år 44 elever mellem 
14 og 18 år. Eleverne er unge med særlige behov, som kommer med mange forskellige 
problemstillinger og med forskellige ressourcer. De unge modtager vidtgående special-
undervisning samt socialpædagogisk tilbud. Ligeledes kan eleven på Kildebjerget videre-
føre folkeskolens tilbud med 9. og 10. klasse. Herefter modtager flere elever et integre-
ret tilbud i et 3. og 4. skoleår.  
  
Center for syn og kommunikation 
Regionsrådet skal ifølge vedtægterne udpege et medlem til bestyrelsen for Center for 
Syn og Kommunikation (CSK). 
  
CSK er et tilbud til blinde og svagsynede personer samt personer med et kommunikati-
onshandicap, som er berettiget til særlige informationsteknologiske kommunikations-
hjælpemidler. 
  
Tilbuddet dækker de kommuner, som har indgået aftale med Region Midtjylland om cen-
terets ydelser. 
  
CSK har afdelinger i Århus og Viborg, og fra 1. april 2007 oprettes en mindre afdeling i 
Holstebro. CSK tilbyder rådgivning, vejledning og undervisning for blinde og svagsynede 
personer. Der tilbydes endvidere it-løsninger i forbindelse med kommunikationsvanske-
ligheder. 
 
 
 
  
Døgncenteret for Børn og Familier, Århus N 
Døgncenteret for Børn og Familier har anmodet Region Midtjylland om at udpege et 
medlem til bestyrelsen for Døgncenteret. Bestyrelsen anbefaler, at der sker en genud-
pegning af Inga Hygum, som har siddet i bestyrelsen for Århus Amt.  
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Bestyrelsen for Døgncenteret finder det af væsentlig betydning, at det offentlige udpeger 
medlemmer til bestyrelsen. Dels for at sikre en værdifuld lokal forankring, og dels for at 
øge mulighederne for en større erfaringsmæssig og faglig spredning i informationsni-
veauet.  
  
Døgncenteret for Børn og Familier er overgået fra Århus Amt til Århus kommune pr. 1. 
januar 2007. Region Midtjylland er ikke involveret i driften af Døgncenteret for Børn og 
Familier. 
  
CVU Midt-Vest, EVU-udvalget  
CVU Midt-Vest har anmodet Regionsrådet for Region Midtjylland og Regionsrådet for Re-
gion Nordjylland om at udpege en repræsentant til Efter- og videreuddannelsesudvalget 
for CVU Midt-Vest i fællesskab. 
  
Region Nordjylland har oplyst, at Regionsrådet for Region Nordjylland på et møde den 
20. marts 2007 har besluttet at overlade udpegningsretten til Region Midtjylland.  
  
Århus Social- og Sundhedsskole 
Århus Social- og Sundhedsskole har anmodet Regionsrådet for Region Midtjylland om at 
udpege et medlem til bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole. Århus Social- og 
Sundhedsskole har anmodet om, at repræsentanten vælges fra Regionsrådets midte.  
  
Lokale AMU-efteruddannelsesudvalg på det pædagogiske område 
Århus Social- og Sundhedsskole har anmodet Regionsrådet om at udpege 1 repræsen-
tant og 1 suppleant til efteruddannelsesudvalget for det pædagogiske område. For efter-
uddannelsesudvalget på det pædagogiske område anmodes der om, at der vælges en 
repræsentant med faglig virke indenfor skolens naturlige udbudsområde.  
Det indstilles, at direktionen bemyndiges til at udpege repræsentant og suppleant til ef-
teruddannelsesudvalget på det pædagogiske område.  
  
Lokale AMU-efteruddannelsesudvalg på social- og sundhedsområdet 
Århus Social- og Sundhedsskole har anmodet Regionsrådet om at udpege 2 repræsen-
tanter og 2 suppleanter til efteruddannelsesudvalget på social- og sundhedsområdet. For 
efteruddannelsesudvalget for social- og sundhedsområdet anmoder skolen om, at der 
udpeges en repræsentant med faglig virke indenfor henholdsvis det somatiske og det 
psykiatriske område.  
  
Det indstilles, at direktionen bemyndiges til at udpege repræsentanter og suppleanter til 
efteruddannelsesudvalget på social- og sundhedsområdet.  
  
Thyborøn Havn 
Lemvig Kommune har i en henvendelse anmodet Region Midtjylland om, at regionsråds-
formand Bent Hansen indtræder i bestyrelsen for Thyborøn Havn. Det indstilles, at re-
gionsrådsformand Bent Hansen indtræder i havnebestyrelsen for Thyborøn Havn.  
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1-26-2-06-V 

2. Udbetaling af partistøtte på grundlag af deltagelse i valg til Regionsrådet 

Resumé 

Udbetaling af tilskud til kandidatlister efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 
på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget den 15. november 2005. 
  
Ved valget blev der afgivet i alt 644.985 gyldige stemmer. Tilskudsbeløbet for 2007 ud-
gør 3,50 kr. pr. stemme. Det er kun de partier, der har fået mindst 500 stemmer, der 
kan opnå partistøtte. Der kan maksimalt udbetales for 643.911 stemmer, svarende til 
2.253.688,50 kr.  
  
Følgende 11 partier er berettiget til at ansøge om partistøtte: A, B, C, F, G, K, M, O, V, Z 
og Ø. Der er indtil videre modtaget ansøgninger fra Dansk Folkeparti, Socialdemokrater-
ne og Socialistisk Folkeparti om det fulde støttebeløb. Det Radikale Venstre forventer at 
anvende 347,50 kr. mindre end det fulde tilskudsbeløb. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at administrationen bemyndiges til på vegne af Regionsrådet at godkende udbeta-
ling af støtte til de politiske partier, når ansøgningerne er fremsendt, og det er 
konstateret, at betingelserne for at udbetale støtte er opfyldt. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Johannes Flensted-Jensen, Martin Merrild og Jonas Dahl var forhindret i at deltage i sa-
gens behandling. 

Sagsfremstilling 

I henhold til lovbekendtgørelse 1291 af 8. december 2006 om økonomisk støtte til politi-
ske partier har kandidatlister, der har deltaget i regionsrådsvalget den 15. november 
2005 og modtaget mindst 500 stemmer, ret til at få tilskud til politisk arbejde i regionen 
for perioden 2007-2009 (§ 3, stk. 2 og 3). 
  
Det fremgår af § 8 i bekendtgørelsen, at partier, der ønsker at modtage tilskud efter § 3, 
skal indgive ansøgning herom til Regionsrådet, der afgør, om betingelserne for at mod-
tage tilskud er opfyldt. 
  
Tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i regionen, hvor kandidatlisten er opstillet. 
Det årlige tilskudsbeløb skal anvendes inden for det kalenderår, tilskuddet vedrører. 
  
Tilskudsbeløb indsættes på en af ansøgeren angivet konto i et pengeinstitut. 
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Inden tilskuddet kan udbetales skal tilskudsmodtageren indsende en erklæring indehol-
dende oplysninger om eventuelle modtagne tilskud, der samlet overstiger 20.000 kr. fra 
samme private tilskudsyder samt oplysninger om eventuelle anonyme tilskud på mere 
end 20.000 kr. 
  
En betingelse for at få udbetalt det fulde tilskud er, at der forventes afholdt udgifter, der 
mindst svarer til det fulde tilskudsbeløb. 
  
Ved regionsrådsvalget i 2005 blev der afgivet i alt 644.985 gyldige stemmer. Tilskudsbe-
løbet for 2007 udgør 3,50 kr. pr. stemme. Det er kun de partier, der har fået mindst 500 
stemmer, der kan opnå partistøtte. Der kan maksimalt udbetales for 643.911 stemmer, 
svarende til 2.253.688,50 kr. Der er i budgettet afsat 2,5 mio. kr. til formålet. 
  
Følgende 11 partier er berettiget til at ansøge om partistøtte: A, B, C, F, G, K, M, O, V, Z 
og Ø. Der er indtil videre modtaget ansøgninger fra Dansk Folkeparti, Socialdemokrater-
ne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.  
  
Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti ansøger om det fulde 
støttebeløb. Partierne har oplyst, at de ikke har modtaget tilskud fra samme private til-
skudsyder, der tilsammen overstiger 20.000 kr., og at der ikke er modtaget anonyme 
tilskud i 2006. 
  
Det Radikale Venstre ansøger om 347,50 kr. mindre end det fulde tilskudsbeløb. Partiet 
har oplyst, at det ikke har modtaget tilskud fra samme private tilskudsyder, der tilsam-
men overstiger 20.000 kr., og at der ikke er modtaget anonyme tilskud i 2006. 
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1-21-13-07 

3. Forslag til tidsplan og budgetprocedure for budgetlægningen 2008 

Resumé 

I det tidlige forår 2007 vil der knytte sig tre væsentlige usikkerheder til budgetlægningen 
for 2008: 
1) Regeringen og Danske Regioner indgik den 19. december 2007 aftale om, at regio-
nerne i 2007 og de følgende år skal tilføres merfinansiering til at sikre en videreførelse af 
amternes aktivitet i 2006. Det vides endnu ikke, hvor stor en bloktilskudsforhøjelse den-
ne aftale vil blive udmøntet i.  
  
2) Den 13. december 2006 blev Forberedelsesudvalget orienteret om, at der på sund-
hedsområdet skønnes ufinansierede merudgifter på ca. 600 mio. kr. i 2007. Skønnene er 
imidlertid behæftet med en del usikkerhed, da skønnene er udarbejdet ud fra data fra 
foråret 2006.  
  
3) Endelig vides det endnu ikke, hvor stor en kassebeholdning (likviditet), Region Midt-
jylland vil få tilført i forbindelse med delingen af amterne.  
  
På baggrund af disse væsentlige usikkerheder foreslås en budgetprocedure, hvor de 
overordnede rammer for budgetlægningen 2008 først fastlægges efter den 15. juni 
2007. På dette tidspunkt foreligger resultat af aftalen om regionernes økonomi 2008, 
ligesom regionen også vil være orienteret om resultaterne af delingsaftalerne vedr. am-
terne. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at forslaget til tidsplan og budgetprocedure for 2008 tiltrædes. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Johannes Flensted-Jensen, Martin Merrild og Jonas Dahl var forhindret i at deltage i sa-
gens behandling. 

Sagsfremstilling 

Hen over foråret 2007 skal de indledende faser vedr. budgetlægningen for 2008 gen-
nemføres. Med denne indstilling fremlægges et forslag til tidsplan og budgetproces for 
budgetlægningen for 2008 for Forretningsudvalget. 
  

./. En nøjere beskrivelse af tidsplanen og den foreslåede budgetprocedure er givet i 
vedlagte Notat om forslag til budgetprocedure for 2008. 
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Notatet beskriver indledningsvist de særlige usikkerheder, som er gældende vedrørende 
budgetlægningen for 2008. Det gælder følgende: 

 Den 19. december 2006 indgik Danske Regioner og regeringen en aftale om, at 
regionerne i 2007 skal have tilført en finansiering, som muliggør videreførelse af 
amternes aktivitet i 2006. Amternes aktivitet i 2006 synes at være noget højere 
end det, som var forudsat ved indgåelsen af Aftale om regionernes økonomi i 
2007. Det forventes på den baggrund, at aftalen af 19. december 2006 vil inde-
bære en forhøjelse af regionernes bloktilskud i 2007 og de følgende år. Det vides 
imidlertid ikke, hvor stort et beløb, bloktilskuddet kan forventes forhøjet med. 

 Den 13. december 2006 blev Forberedelsesudvalget orienteret om, at der på 
sundhedsområdet skønnes et pres fra ufinansierede merudgifter på ca. 600 mio. 
kr. Skønnene er imidlertid udarbejdet på grundlag af data fra foråret 2006, hvor-
for de er behæftet med nogen usikkerhed, bl.a. om den underliggende udgifts-
vækst og om, hvordan delingen af amterne vil påvirke udgifterne i henholdsvis 
Region Midtjylland og de tilstødende regioner. Usikkerheden vil kunne reduceres i 
takt med, at der i løbet af 2007 skabes et datagrundlag for udgiftsniveauet i Re-
gion Midtjylland. 

 Endelig kan det konstateres, at der i løbet af 2006 har været et betydeligt forbrug 
af kassebeholdning i amterne. Dette kasseforbrug vil også påvirke den likviditet, 
som Region Midtjylland vil få tilført i forbindelse med den endelige udmøntning af 
delingsaftalerne. Det vides imidlertid endnu ikke, hvor stor en kassebeholdning 
regionen vil modtage i medfør af delingsaftalerne. 

I notatet påpeges, at usikkerhederne har et betydeligt omfang, og at usikkerhederne 
først kan forventes afklaret hen mod sommerferien 2007. Det foreslås på den baggrund, 
at der først træffes beslutninger vedrørende de overordnede budgetrammer for 2008 
ultimo juni 2007. Her foreligger aftalen om regionernes økonomi 2008, som må forven-
tes at afklare de væsentligste usikkerheder, ligesom der også foreligger en beregning 
over den likviditet, som regionen vil få tilført i medfør af delingsaftalerne. 
  
I forlængelse heraf gives i notatet et forslag til tidsplan for budgetlægningen for 2008. 
Forslaget til tidsplan placerer den politiske realitetsbehandling af budgettet i perioden 
15. juni-18. september 2007. 
  
  
I notatet beskrives også, hvornår forslag om genbevilling af uforbrugte budgetter fra 
amternes budget 2006 (primært uforbrugte rådighedsbeløb på igangværende anlægs-
projekter) kan fremlægges for Forretningsudvalg og Regionsråd. Det foreslås, at indstil-
ling herom fremlægges for Forretningsudvalget ultimo juni 2007, hvor der også er mere 
sikkerhed om forudsætningerne for regionens økonomi i indeværende år.  
  
Endelig beskrives i notatet, hvornår der kan foretages en budgetvurdering (med henblik 
på eventuelle tillægsbevillinger) for indeværende regnskabsår. Det gælder bl.a. forhold 
som midler til ufinansierede udgifter på sundhedsområdet, en eventuel genberegning af 
administrationsbudgettet m.v. Det foreslås, at også denne budgetvurdering fremlægges 
for Forretningsudvalget pr. ultimo juni 2007. 
  



 

 

Regionsrådet 28. marts 2007 
 

150 

1-31-13-06-V 

4. Forslag til foreløbig indkøbspolitik 

Resumé 

For at give administrationen et arbejdsgrundlag i tiden frem til vedtagelsen af den ende-
lige indkøbspolitik foreslås det at vedtage en foreløbig indkøbspolitik, hvori inddragelsen 
af miljø, arbejdsmiljø og etiske forhold i større omfang er indarbejdet, samtidig med at 
der er indarbejdet nogle oplagte ændringer og præciseringer som konsekvens af hø-
ringssvarene. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at forslag til foreløbig indkøbspolitik vedtages, og 
  
at den reviderede tidsplan for indkøbspolitikken godkendes. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Johannes Flensted-Jensen, Martin Merrild og Jonas Dahl var forhindret i at deltage i sa-
gens behandling. 

Sagsfremstilling 

Regionsrådet besluttede den 27. februar 2007 at holde et offentligt høringsmøde om 
indkøbspolitikken. Der er desuden stillet forslag om nedsættelse af et midlertidigt politisk 
udvalg til at udarbejde forslag til den endelige indkøbspolitik, jf. punktet om "nedsættel-
se af midlertidigt udvalg vedrørende indkøbspolitikken". Som konsekvens heraf ænd-
res tidsplanen for vedtagelsen af den endelige indkøbspolitik. 
  
Der foreslås følgende reviderede tidsplan for indkøbspolitikken: 

 28. marts 2007: Der nedsættes et midlertidigt udvalg vedrørende indkøbspolitik-
ken.  

 28. marts 2007: Foreløbig indkøbspolitik vedtages.  
 April-Maj 2007: Udvalget arbejder på at udarbejde forslag til endelig indkøbspoli-

tik.  
 Primo juni 2007: Offentligt høringsmøde.  
 Ultimo juni 2007: Udvalget udarbejder revideret forslag på baggrund af hørings-

mødet, og direktionen forelægger det for Regions-MEDudvalget.  
 14. august 2007: Forslaget forelægges Forretningsudvalget.  
 22. august 2007: Forslaget forelægges Regionsrådet til endelig beslutning. 
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For at give administrationen et arbejdsgrundlag i tiden frem til vedtagelse af den endeli-
ge indkøbspolitik er der behov for en foreløbig indkøbspolitik. Region Midtjylland har be-
hov for retningslinjer for, hvordan regionens samlede indkøbsvolumen på 4-6 mia kr. 
skal håndteres. På grund af regionens størrelse vil de fleste indkøb ske gennem kontrak-
ter, der er indgået efter forudgående EU-udbud, og regionens indkøb er derfor omfattet 
af de mange formelle regler på området. Derfor er der behov for at få fastlagt, hvilke 
kriterier der skal lægges til grund i den kommende tid, når regionen sender varer 
og tjenesteydelser i udbud, samt hvordan det sikres, at brugere og specialister bliver 
inddraget. Dette vil blive reguleret af den foreløbige indkøbspolitik frem til vedtagelsen 
af den endelige. 
  
Det oprindelige forslag har været drøftet både politisk og i Regions-MEDudvalget og har 
været sendt i høring i ledelsessystemet og samarbejds- og sikkerhedsorganisationen i 
Region Midtjylland. Drøftelserne og høringssvarene går blandt andet på en større og me-
re eksplicit inddragelse af arbejdsmiljø, miljømæssige og etiske forhold i indkøbspolitik-
ken. Derudover er der i høringssvarene også fokus på at sikre brugerinvolveringen og 
inddragelsen af specialister i processerne. De relevante indvendinger og kommentarer er 
indarbejdet i forslaget til en foreløbig indkøbspolitik. 
  

./. Forslaget vedlægges med synlige rettelser i forhold til den version, Regionsrådet 
drøftede den 10. januar 2007. 
  
Høringssvarene overdrages til det midlertidige politiske udvalg vedrørende indkøbspoli-
tikken til yderligere drøftelse, såfremt udvalget besluttes nedsat. 
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1-31-13-06-V 

5. Nedsættelse af midlertidigt udvalg vedrørende indkøbspolitikken 

Resumé 

Det foreslås at nedsætte et midlertidigt udvalg til at udarbejde forslag til endelig ind-
købspolitik og forberede et offentligt høringsmøde herom. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at der for perioden 28. marts - 22. august 2007 nedsættes et midlertidigt udvalg 
med det foreslåede kommissorium, 

  
at der udpeges en formand og medlemmer til udvalget, og 
  
at forslag til kommissorium godkendes, idet kommissoriet udbygges med, at det 

midlertidige udvalg også skal drøfte, hvorledes det sikres, at indkøbspolitikken 
fungerer og efterleves i hele Region Midtjylland. 

Beslutning 

Regionsrådet besluttede, 
  
at der for perioden 28. marts - 22. august 2007 nedsættes et midlertidigt udvalg med 
det foreslåede kommissorium, 
  
at Bjarne Schmidt Nielsen (A) udpeges som formand for udvalget. De øvrige medlemmer 
af udvalget er Henning Gjellerod (A), Dan Boyter (V), Bent Ove Pedersen (V), Ulla Dide-
richsen (V), Poul Müller (C) og Henrik Qvist (Ø), og 
  
at forslag til kommissorium godkendes, idet kommissoriet udbygges med, at det midler-
tidige udvalg også skal drøfte, hvorledes det sikres, at indkøbspolitikken fungerer og 
efterleves i hele Region Midtjylland. 
  
Johannes Flensted-Jensen, Martin Merrild og Jonas Dahl var forhindret i at deltage i sa-
gens behandling. 

Sagsfremstilling 

Regionsrådet kan nedsætte et eller flere midlertidige udvalg til varetagelse af bestemte 
hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for Regionsrådet. 
  
Regionsrådet bestemmer de midlertidige udvalgs sammensætning og fastsætter reglerne 
for deres virksomhed. 
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./. Regionsrådet besluttede den 27. februar 2007 at holde et offentligt høringsmøde om 
indkøbspolitikken. Med henblik på vedtagelse af en endelig indkøbspolitik foreslås det i 
den forbindelse, at der nedsættes et midlertidigt udvalg med vedlagte kommissorium. 
  
Det bemærkes, at der ikke vil kunne ydes vederlag til formand og medlemmer, idet der 
på Regionsrådets møde den 10. januar 2007 blev disponeret over den samlede pulje til 
vederlag til medlemmer af midlertidige udvalg. 
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1-10-0-3-06-V 

6. Nedsættelse af midlertidigt udvalg for Jordforurening 

Resumé 

Administrationen foreslår, at der i perioden 1. april 2007 - 31. marts 2008 nedsættes et 
midlertidigt udvalg til at behandle visse opgaver vedrørende jordforurening. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at der for perioden 1. april - 31. marts 2008 nedsættes et midlertidigt udvalg ved-
rørende jordforurening, 

  
at der udpeges formand og medlemmer til udvalget, og 
  
at forslag til kommissorium for udvalget godkendes. 

Beslutning 

Regionsrådet besluttede, 
  
at der for perioden 1. april - 31. marts 2008 nedsættes et midlertidigt udvalg vedrørende 
jordforurening, 
  
at Harry Jensen (V) udpeges som formand for udvalget. De øvrige medlemmer af udval-
get er Kaj Møldrup Christensen (A), Gert Schou (A), Jørgen Nørby (V) og Anna Marie 
Touborg (F), og 
  
at forslag til kommissorium for udvalget godkendes. 
  
Johannes Flensted-Jensen, Martin Merrild og Jonas Dahl var forhindret i at deltage i sa-
gens behandling. 

Sagsfremstilling 

Regionsrådet kan nedsætte et eller flere midlertidige udvalg til varetagelse af bestemte 
hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for Regionsrådet.  
  
Regionsrådet bestemmer de midlertidige udvalgs sammensætning og fastsætter reglerne 
for deres virksomhed. 
  
Administrationen foreslår, at der nedsættes et midlertidigt udvalg til at behandle visse 
opgaver vedrørende jordforurening. Det foreslås, at udvalget skal arbejde med strategi 
for oprydningen af de forurenede grunde og for takten for afklaring af de uafklarede 
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grunde. Desuden skal udvalget følge de meget store oprydninger og arbejde med udvik-
ling af området. 
  

./. Forslag til kommissorium for det midlertidige udvalg for Jordforurening vedlægges. 
  
Det bemærkes, at der ikke vil kunne ydes vederlag til formand og medlemmer i indevæ-
rende år, da der på Regionsrådets møde den 10. januar 2007 blev disponeret over den 
samlede pulje til vederlag til medlemmer af midlertidige udvalg. Regionsrådet vil senere 
skulle tage stilling til eventuel honorering for perioden 1. januar 2008 - 31. marts 2008. 
  



 

 

Regionsrådet 28. marts 2007 
 

156 

1-01-72-6-07 

7. Oprettelse af sundhedsberedskabs- og præhospitalsudvalg 

Resumé 

Regionsrådet skal nedsætte et sundhedsberedskabs- og præhospitalt udvalg. Udvalget 
har til opgave at koordinere samarbejdet på området mellem relevante myndigheder og 
aktører. I bekendtgørelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet opstilles bl.a. konkrete 
krav til udvalgets sammensætning. Der er udarbejdet indstilling med henblik på oprettel-
se af udvalget, herunder kommissorium, sammensætning, m.m.  

Forretningsudvalget indstiller, 

at der oprettes et sundhedsberedskabs- og præhospitalt udvalg, og 
  
at den foreslåede sammensætning af udvalget godkendes. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Johannes Flensted-Jensen, Martin Merrild og Jonas Dahl var forhindret i at deltage i sa-
gens behandling. 

Sagsfremstilling 

Det fremgår af Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse af 26. septem-
ber 2006 om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt 
uddannelse af ambulancepersonale m.v., at: 
  
”§ 15. Regionsrådet nedsætter et sundhedsberedskabs- og præhospitalt udvalg. Udval-
get koordinerer samarbejdet om sundhedsberedskabet og den samlede præhospitale 
indsats imellem sygehusvæsenet, ambulanceberedskabet, den primære sundhedstjene-
ste, de tilgrænsende regioner, kommunerne i regionen, politiet samt redningsberedska-
bet.  
  
Stk. 2. Sundhedsberedskabs- og præhospital udvalget sammensættes af repræsentanter 
for regionens sundhedsvæsen, ambulanceberedskabet, kommunerne i regionen, politiet, 
det statslige regionale redningsberedskab samt eventuelle private ambulanceentreprenø-
rer. Endvidere er lederen af sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats, jf. § 16, 
medlem af udvalget.” 
  
Det er tanken, at der på længere sigt - under det skitserede udvalg - nedsættes under-
udvalg og arbejdsgrupper. Der påregnes således nedsat et underudvalg, der målrettes 
mod integrering af regionens hospitaler i arbejdet med sundhedsberedskabet og det 
præhospitale område. 
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Udvalget har ingen formel kompetence til at træffe beslutninger om den konkrete im-
plementering af sundhedsberedskabsmæssige og præhospitale emner. Den formelle be-
slutningskompetence i relation til konkret implementering af koordination på området 
tilfalder Regionsrådet.  
  
Udvalgets kommissorium  
Grundkernen i udvalgets kommissorium er den ovennævnte bekendtgørelses § 15, stk. 
1: 
Udvalget koordinerer samarbejdet om sundhedsberedskabet og den samlede præhospi-
tale indsats imellem sygehusvæsenet, ambulanceberedskabet, den primære sundheds-
tjeneste, de tilgrænsende regioner, kommunerne i regionen, politiet samt redningsbe-
redskabet.  
   
Herudover forudsættes udvalget at støtte og videreudvikle en tværgående informations-
udveksling indenfor det præhospitale område og beredskabet. 
  
Udvalget forventes endvidere at følge og drøfte udviklingen af den præhospitale plan for 
Region Midtjylland, som udarbejdes i 2007. Idet planen formelt først skal være endeligt 
færdiggjort i regionsrådets valgperiode, forventes dele af planen at blive udarbejdet som 
en handlingsplan. 
  
Udvalget kan nedsætte underudvalg.  
  
Sammensætning 
  
Det foreslås, at udvalget sammensættes af eller ved administrative repræsentanter for 
følgende myndigheder:  

• Chefen for Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland  
• 3 repræsentanter for Politiet. Antallet 3 afspejler antallet af politikredse i Region 

Midtjylland.  
• 3 repræsentanter fra kommunerne i Region Midtjylland. Disse repræsentanter 

anmodes udpeget, således at de repræsenterer både brand/redning samt hjem-
mepleje fra kommunerne.  

• 1 repræsentant for ambulancetjenesten*  
• 1 repræsentant fra praksissektoren. Deltagelse fra praksissektoren er vigtig set i 

lyset af Sundhedsstyrelsens anbefalinger om tættere samarbejde mellem prakti-
serende læger/vagtlæger og sygehusenes akutmodtagelser.  

• 1 repræsentant fra det statslige regionale redningsberedskab  
• 3 repræsentanter fra regionens hospitaler.  
• 1 repræsentant for embedslægen  
• Den præhospitale leder  
• Kontorchefen f. Præhospital og beredskab, Region Midtjylland  

        * Antallet af repræsentanter kan justeres i tilfælde af behov jf. udbud af ambulancetjenesten 
  
Der er herudover deltagelse fra Præhospital og beredskab, Sundhedsplanlægningen. Der 
kan herudover indkaldes deltagelse fra andre repræsentanter på ad hoc-basis. 
  
Chefen for sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, er formand for udvalget.  
  
Der påregnes afholdt 4-6 møder pr. år i sundhedsberedskabs- og præhospitaludvalget. 
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Regionsrådet vil senere blive orienteret om, hvilke personer der udpeges til udvalget 
samt forelagt kommissorium og vedtægter for udvalget. 
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1-40-4-06-V 

8. Godkendelse af vedtægter for Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland 

Resumé 

Der skal ske godkendelse af vedtægter for Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at udkast til vedtægter for Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland godkendes. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Johannes Flensted-Jensen, Martin Merrild og Jonas Dahl var forhindret i at deltage i sa-
gens behandling. 

Sagsfremstilling 

Forberedelsesudvalget i Region Midtjylland besluttede på møde den 20. september 2006 
at nedsætte et Sundhedsbrugerråd i Region Midtjylland med maksimalt 13 medlemmer, 
der skulle udpeges efter indstilling fra følgende organisationer m. fl.: 

 6 medlemmer og 6 stedfortrædere indstillet af Patientforum  
 2 medlemmer og 2 stedfortrædere indstillet af Sammenslutningen af ældreråd i 

Danmark  
 0-5 medlemmer og et tilsvarende antal stedfortrædere indstillet af direktionen i 

Region Midtjylland. 

På Forberedelsesudvalgets møde den 13. december 2006 blev der udpeget 13 medlem-
mer til Sundhedsbrugerrådet og et antal stedfortrædere. Et af medlemmerne indstillet af 
direktionen i Region Midtjylland kommer fra psykiatriområdet. 
  

./. Det vedlagte udkast til vedtægter for Sundhedsbrugerrådet , er udarbejdet på baggrund 
af vedlagte notat af 14. september 2006 vedrørende nedsættelsen af Sundhedsbruger-
rådet. 
  
Af notatet fremgår, at Sundhedsbrugerrådet udtaler sig om principielle og overordnede 
spørgsmål på sundhedsområdet inkl. behandlingspsykiatrien, som Regionsrådet, Sund-
hedskoordinationsudvalget eller andre forelægger for Sundhedsbrugerrådet. 
  
Derudover kan Sundhedsbrugerrådet på eget initiativ udtale sig om sagsområder, som 
tages op til vurdering. 
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Sundhedsbrugerrådet skal endvidere være et debatskabende forum i relation til den fo-
rebyggende, behandlende og rehabiliterende sundhedstjeneste i Region Midtjylland 
og skal medvirke til at formidle kontakten mellem borgerne i Region Midtjylland og de 
politiske organer. 
  
Relationen mellem Sundhedsbrugerrådet og Sundhedskoordinationsudvalget har med-
ført et fast årligt møde mellem de to organer.  
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1-16-4-26-06-V 

9. Foreløbig EPJ-status i Region Midtjylland 

Resumé 

Ved den formelle dannelse af Region Midtjylland har regionen seks forskellige EPJ-
systemer i drift og/eller under udvikling. Der er behov for, at der i Region Midtjylland 
laves en fælles gennemgang af de eksisterende systemer med henblik på, at de fremti-
dige udviklingskræfter kan fokuseres på færre systemer – eventuelt ét system. En særlig 
udfordring gælder omkring Århus-EPJ, hvortil der søges en tillægsbevilling på 24 mio. 
kr. til afrunding af projektet. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at Regionsrådet i september 2007 forelægges en redegørelse for status og planer 
for EPJ-udviklingen i Region Midtjylland,  

  
at Regionsrådet i overensstemmelse med indstillingen fra Århus Amtsråd godken-

der de aftaler om udvikling og drift af Århus-EPJ, der er indgået med forbehold 
for Regionsrådets godkendelse, og 

  
at Regionsrådet tillægsbevilger 21 mio. kr i 2007 og 3 mio. kr. i 2008 til videreud-

vikling af Århus-EPJ, idet finansieringen afklares i forbindelse med budgetop-
følgningssagen vedrørende 2007, som Regionsrådet forventes forelagt på mødet 
i juni måned. 

  
Olav Nørgaard, Poul Müller og Dan Boyter var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Johannes Flensted-Jensen, Martin Merrild, Jonas Dahl, Henning Gjellerod og Kate Run-
ge var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

./. Ved den formelle dannelse af Region Midtjylland har regionen seks forskellige EPJ-
systemer i drift og/eller under udvikling, som det fremgår af vedlagte oversigt . 
  
De seks forskellige systemer afspejler, at amterne har haft forskellige strategier. Nogle 
amter har ønsket hurtigt at få de positive effekter af EPJ og har indført mere simple sy-
stemer. Andre amter har satset mere på mere moderne teknologi og større anvendelse 
af strukturerede data. 
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I debatten omkring EPJ er der lagt megen vægt på, om systemerne kunne udveksle pa-
tientinformationer. I forhold til de betydelige fordele for det kliniske arbejde af EPJ er 
udvekslingen af informationer ikke det afgørende for arbejdet med EPJ-systemer. Det 
helt afgørende er, at EPJ-systemerne sikrer hurtig adgang til data og i øvrigt effektivise-
rer kvalitetsarbejdet. 
  
EPJ-systemerne er mere omfattende end en simpel elektronisk gengivelse af den traditi-
onelle papirjournal. EPJ-systemerne skal sammenbinde en række forskellige IT-systemer 
på hospitalerne og skal præsentere forskellige typer information på en overskuelig måde 
for det kliniske personale. 
  
Der har været kritik af både fremdriften i arbejdet med EPJ-systemerne, ligesom der har 
været kritik af, at der arbejdes med forskellige løsninger i Danmark. I vurderingen af 
kritikken bør det medtages, at det – hverken i Danmark eller andre steder – er helt vel-
defineret, hvad et EPJ-system ideelt skal kunne, og hvordan det skal spille samme med 
det daglige kliniske arbejde. Det er f.eks. en prioritering i sig selv, i hvilket omfang sy-
stemet skal fokusere på produktivitetsforbedringer, kvalitetsforbedringer eller registre-
ringsforbedringer. Endelig må det medtages, at den største omkostning ved et EPJ-
system ikke er udviklingsomkostningerne, men de driftsomkostninger der er ved at drive 
systemet og ikke mindst de omkostninger, der ville være ved på et for tidligt tidspunkt 
at tvinge for mange brugere i at anvende et system, der for den lokale bruger er mindre 
effektivt. Slutteligt må det medtages, at der bør være en produktivitetsgevinst ved ind-
førelse af EPJ - så en omkostning ved forsinket indførelse af EPJ er den mistede produk-
tivitetsgevinst. 
  
I foråret 2006 bebudede sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen, at EPJ-udviklingen 
skulle centraliseres mere og at der skulle formuleres en ny national EPJ-strategi.  Disse 
overvejelser indgik i økonomiaftalen for 2007 mellem Regeringen og Danske Regioner. 
Overvejelserne er endnu ikke konkretiseret. Arbejdet i den nedsatte EPJ-bestyrelse føl-
ges nøje, så Region Midtjylland kan lade disse overvejelser indgå i det videre arbejde. 
  
EPJ-strategien i Region Midtjylland 
Med seks forskellige EPJ-systemer er det nødvendigt for regionen nøje at overveje det 
videre arbejde. Der er ingen tvivl om, at der til hvert EPJ-system og til hvert udviklings-
projekt er lagt udviklingskræfter og ønsker om det mest hensigtsmæssige system i for-
hold til de udfordringer, der er på de involverede hospitaler. Hvert system har dermed – 
for det involverede personale - en række fordele sammenlignet med andre systemer. 
  
Hastigt ændrede nationale krav, ændrede forventninger hos ansatte, patienter og sam-
arbejdspartnere betyder, at EPJ-systemerne i den kommende tid vil stå overfor store 
udviklingsopgaver. Det kan i sig selv pege på et ønske om at koncentrere videreudviklin-
gen på færre systemer - eventuelt ét system. 
  
Sundhedsstyrelsen har formuleret krav til systemerne – eksempelvis har styrelsen for-
muleret et krav i form af G-EPJ, ligesom der er krav til, hvilke data der skal registreres 
på hvilke måder. Kravene stiller meget forskelligartede krav til systemerne. Det vides 
endnu ikke, om det initiativ, der er sat i gang på landsplan, vil ændre på nogen af de 
udmeldinger, Sundhedsstyrelsen er kommet med. En overholdelse af de nationale krav 
kan i sig selv betyde, at nogle af regionens EPJ-systemer skal afløses af andre systemer. 
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Under alle omstændigheder er der behov for, at der i Region Midtjylland laves en fælles 
gennemgang af de eksisterende systemer med henblik på, at de fremtidige udviklings-
kræfter kan fokuseres på færre systemer – eventuelt ét system. Den endelige beslutning 
herom kan tidligst forventes efter sommerferien, når der formentlig foreligger nogle ud-
meldinger fra det nationale initiativ. Derfor foreslås det, at Regionsrådet i september 
2007 forelægges en redegørelse for status og planer for EPJ-udviklingen i Region Midtjyl-
land. 
  
I tiden indtil da vil det være nødvendigt at tage stilling til eventuelle udviklingsbehov for 
de enkelte EPJ-systemer, der er i drift/under udvikling i regionen. Der kan være behov 
for enkelte investeringer som følge af ændrede nationale krav eller nødvendige organisa-
toriske ændringer. Disse investeringer foretages under hensyn til de afklaringer der er 
på vej. 
  
En særlig udfordring omkring Århus-EPJ 
Et af regionens EPJ-systemer er det system der bruges i det tidligere Århus Amt – et 
system der fortsat er under udvikling. Systemet er uden tvivl det største og det mest 
ambitiøse projekt i regionen. Systemet har flere gange sprængt de økonomiske rammer 
– bl.a. fordi de nationale forudsætninger for projektet har ændret sig, fordi de kliniske 
forventninger er steget og fordi projektets omfang og kompleksitet har været undervur-
deret. 
  
Under indtryk af sundhedsministerens tilkendegivelser er det besluttet at afrunde projek-
tet, hvorved EPJ-systemet bliver anvendelig i forhold til de fleste kliniske processer. Ved 
afrunding forstås, at nødvendig funktionalitet udvikles og ibrugtages. Mere avancerede 
funktioner og nye brugerkrav der opstår - blandt andet som følge af afrundingsprocessen 
- bestilles og udvikles kun, hvis det besluttes i konsekvens af den nationale afklaring og 
Regionsrådets langsigtede EPJ-strategi. 
  

./. I løbet af efteråret 2006 er det beskrevet, hvilke opgaver der skulle udføres for at lave 
en sådan afrunding. Denne beskrivelse har i december 2006 været forelagt Århus Amts-
råd, jævnfør vedlagte sagsfremstilling med bilag til møde i Århus Amtsråd den 12. de-
cember 2006 . Som det fremgår af bilaget skyldes fordyrelsen en række forskellige for-
hold som ikke var kendt ved den behandling Århus Amtsråd havde af EPJ-området i de-
cember 2005. Dels er der kommet en række eksterne krav ligesom projektledelsen er 
blevet klogere og må erkende, at nogle hidtidige antagelser om modulær opbygning ikke 
er driftssikre. Hertil kommer at udviklingselementerne er noget dyrere end oprindeligt 
antaget.  Selvom administrationen har haft bemyndigelse til at indgå aftaler om nødven-
dig driftsudvikling forelægges den samlede problemstilling hermed for Regionsrådet.  
  
Som det fremgår, har Århus Amtsråd bl.a. besluttet at indstille til Region Midtjylland, at 
der indgås de nødvendige udviklingsaftaler inden for en samlet udgiftsramme på 37,6 
mio. kr. – hvoraf 13,6 mio. kr. er afholdt i 2006. 21 mio. kr. skal afholdes i 2007 og 3 
mio. kr. i 2008. Dette beløb foreslås tillægsbevilget. Beløbene er ikke medtaget i budget-
tet men i princippet med i den udvidede økonomiaftale, der baserer sig på de faktiske 
udgifter i 2006. 
  
Det ville have været ønskeligt at udskyde stillingstagen til denne sag, til der truffet de 
nødvendige beslutninger omkring fokusering af udviklingskræfterne på færre EPJ-
systemer. Det igangværende udviklingsarbejde vanskeliggør dette. Der er p.t. knyttet 
omkring 65-80 medarbejdere (hovedsagligt hos leverandøren) til udviklingsopgaven. 
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Sættes udviklingsopgaven i stå, vil de ansatte meget hurtigt blive flyttet til helt andre 
opgaver. En eventuel senere genstart af udviklingsopgaven vil være meget vanskelig og 
kræve ekstra ressourcer – antageligt til andre timepriser. 
  

./. Det egentlig valg står derfor mellem at videreudvikle på Århus-systemet i overensstem-
melse med Århus Amtsråds beslutninger eller stoppe projektet. En kortfattet status for 
EPJ-projektet i Århus Amt vedlægges. 
  

./. Til at belyse Århus-EPJ har direktionen bedt en gruppe af klinikere og hospitalsledere fra 
hele regionen om at gennemgå Århus-EPJ. Arbejdsgruppen har udarbejdet vedlagte re-
degørelse. Det fremgår af redegørelsen, at arbejdsgruppen kan se perspektiver i videre-
udviklingen af Århus-EPJ samtidig med, at arbejdsgruppen har en række forbehold og 
bemærkninger omkring systemet. 
  
Ud fra en samlet betragtning anses det for mest hensigtsmæssigt, at Århus-EPJ afrundes 
som forudsat af Århus Amtsråd, og at Regionsrådet efter sommerferien får en samlet 
redegørelse for status og planer på EPJ-området i Region Midtjylland i lyset af de natio-
nale udmeldinger, der i lyset af økonomiaftalen m.v. må forventes meget snart. 
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1-30-127-06-V 

10. Forslag til Kvalitetsstrategien på sundhedsområdet i Region Midtjylland 

Resumé 

Kvalitetsstrategien udgør den overordnede ramme for kvalitetsarbejdet på sundhedsom-
rådet i Region Midtjylland. Strategien indeholder fire overordnede strategiske indsatsom-
råder: akkreditering, patientforløb og servicemål samt dokumentation og datakvalitet. 
Disse områder er udvalgt, fordi de er særligt afgørende for visionen 
om, at kvalitetsstrategien skal føre til en synlig styrkelse af den faglige kvalitet, patient-
tilfredsheden og effektiviteten, så der opnås et forbedret behandlingsresultat for patien-
ter i Region Midtjyllands sundhedsvæsen. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at forslaget til Kvalitetsstrategi på sundhedsområdet i Region Midtjyl-
land godkendes og herunder, at de fire områder udpeges som strategiske ind-
satsområder for kvalitetsudvikling på sundhedsområdet i Region Midtjylland. 

  
Olav Nørgaard, Poul Müller og Dan Boyter var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Johannes Flensted-Jensen, Martin Merrild, Jonas Dahl, Henning Gjellerod, Kate Runge og 
Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

./. Kvalitetsstrategien udgør den overordnede ramme for kvalitetsarbejdet på sundhedsom-
rådet i Region Midtjylland. Det er visionen, at der med det vedlagte forslag til Kvalitets-
strategi på sundhedsområdet i Region Midtjylland skal kunne konstateres en synlig styr-
kelse af den faglige kvalitet, patienttilfredsheden og effektiviteten, så der opnås et for-
bedret behandlingsresultat for patienter i Region Midtjyllands sundhedsvæsen. 
  
Principperne i strategien blev forelagt Underudvalget vedrørende service og kvalitet og 
plan og struktur den 22. november 2006. På baggrund af drøftelsen i Underudvalget 
samt drøftelser i Strategisk Sundhedsledelsesforum og Kvalitetsrådet er oplægget til 
Kvalitetsstrategien færdiggjort og forelægges Regionsrådet til godkendelse. 
  
På baggrund af drøftelse i Forretningsudvalget den 20. februar 2007 er betydningen af 
arbejdsmiljø blevet yderligere understreget i bilag 3, hvor Kvalitetsstrategien ses i for-
hold til Region Midtjyllands ledelses- og styringsredskab. 
  



 

 

Regionsrådet 28. marts 2007 
 

166 

Kvalitetsstrategien skal ses som en kontinuerlig og dynamisk proces, hvor nye metoder 
og indsatsområder til stadighed skal afprøves og implementeres, og hvor der hele tiden 
lægges vægt på de opgaver, der er aktuelle på det givne tidspunkt. 
  
Med udgangspunkt i Kvalitetsstrategien skal der udarbejdes lokale strategier for de en-
kelte driftsområder (hospitaler, praksissektoren og psykiatrien) og for specifikke emne-
områder (f.eks. patientsikkerhedsstrategien for Region Midtjylland). Kvalitetsstrategien 
skal derudover tænkes aktivt ind i alle de aktiviteter, der i øvrigt igangsættes i sund-
hedsvæsenet. 
  
Psykiatrien har været med i drøftelserne, således at den ramme, som strategien udgør, 
også er relevant for psykiatrien, men der skal udarbejdes en særskilt strategi for psykia-
triområdet. 
  
Strategien indeholder fire overordnede strategiske indsatsområder, som er gengivet kort 
nedenfor. Disse områder er udvalgt, fordi de er særligt afgørende for, at Region Midtjyl-
land lever op til visionen på kvalitetsområdet. Der skal på alle niveauer i Region Midtjyl-
lands sundhedsvæsen satses aktivt på disse fire områder. 
  
1. Akkreditering 
Det er et mål, at alle hospitalerne i Region Midtjylland opnår akkreditering i henhold til 
Den Danske Kvalitetsmodels tidsplan. For at nå dette mål skal regionen være så godt 
forberedt som muligt på den meget store opgave med implementering af standarder, 
udarbejdelse af retningslinjer og selvevaluering, der venter hospitalerne og på sigt pri-
mærsektoren i akkrediteringsprocessen.  
  
2. Patientforløb 
Sammenhæng i patientforløbene er et mål for Region Midtjylland, fordi det er afgørende 
for både den sundhedsfaglige, den organisatoriske og den patientoplevede kvalitet. Der 
skal derfor udarbejdes en samlet model for patientforløb i Region Midtjylland. I modellen 
vil samarbejdet mellem almen praksis, hospital og kommune være et omdrejningspunkt. 
  
3. Servicemål 
Region Midtjylland har som målsætning, at patienterne skal modtage samme høje ser-
vice i alle dele af regionen. I Region Midtjylland skal der derfor ske en harmonisering af 
servicemålene på hospitalsområdet, og der skal udvikles mål i forhold til praksissekto-
ren. 
  
Strategien indeholder konkrete forslag til servicemål, som bygger på de nationale (lov-
mæssige) servicemål og de hidtidige servicemål i de fire tidligere amter. Det er planen at 
videreudvikle servicemålstrategien, så den også fokuserer på interne ventetider. 
  
4. Dokumentation og datakvalitet 
Det er et mål for Region Midtjylland at opnå en stabil høj datakvalitet ved korrekt og 
tidstro registrering af alle data og en fyldestgørende dokumentation af de kliniske, fagli-
ge og organisatoriske aktiviteter, der har betydning for patientforløbet. En fyldestgøren-
de og korrekt dataregistrering er en forudsætning for evaluering og kvalitetsmåling og 
for sammenligninger af den opnåede kvalitet i sammenlignelige afdelinger og hospitaler. 
  
I et bilag til forslaget til Kvalitetsstrategi er det beskrevet, hvordan der konkret skal ar-
bejdes med de fire indsatsområder.  
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1-60-13-06-V 

11. Godkendelse af tillægsbevilling til renovering af vagtlægelokaler og akutmod-
tagelsen på Regionshospitalet Holstebro 

Resumé 

Der har været afholdt licitation for projektet omkring renovering af vagtlægelokaler og 
akutmodtagelsen på Regionshospitalet Holstebro. Licitationsresultatet viste, at opgaven 
bliver 1,556 mio. kr. dyrere end den afgivne anlægsbevilling på 3,48 mio. kr. (2007 pris- 
og lønniveau). Amtsrådet i Ringkjøbing Amt har godkendt, at projektet inklusive samta-
lerum for pårørende gennemføres, og at merudgiften finansieres af et ikke disponeret 
rådighedsbeløb i 2007 til renovering af urologien og dialysen på Regionshospitalet Hol-
stebro. Ringkjøbing Amt har den 12. december 2006 sendt ansøgning om godkendelse af 
tillægsbevilling på 1,556 mio. kr. til Region Midtjylland, men i forbindelse med årsskiftet 
samt overgangen fra amter til regionen blev sagen ved en administrativ fejl ikke forelagt 
for formanden for Forberedelsesudvalget inden årsskiftet. Den efterfølgende godkendelse 
skal derfor have form af en bevilling.   

Forretningsudvalget indstiller, 

at der gives en tillægsbevilling på 1,556 mio. kr. (2007 pris- og lønniveau) til re-
novering af vagtlægelokaler og akutmodtagelsen på Regionshospitalet Holste-
bro, og 

  
at merudgiften finansieres ved overførsel af bevilling og rådighedsbeløb (1,556 

mio. kr.) i 2007 fra projektet omkring renovering af urologien og dialysen på 
Regionshospitalet Holstebro til projektet omkring renovering af vagtlægelokaler 
og akutmodtagelsen på Regionshospitalet Holstebro. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Johannes Flensted-Jensen, Martin Merrild, Jonas Dahl, Henning Gjellerod, Kate Runge og 
Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Der har været afholdt licitation for projektet omkring renovering af vagtlægelokaler og 
akutmodtagelsen på Regionshospitalet Holstebro. Licitationsresultatet viste, at opgaven 
bliver dyrere end den økonomiske ramme. De væsentligste årsager er: 

 skærpede myndighedskrav - varslingsanlæg  
 væsentlige prisstigninger på materialer  
 travlhed i byggebranchen 
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./. Til projektet er der givet en anlægsbevilling på 3,48 mio. kr. Amtsrådet i Ringkjøbing 
Amt har godkendt, at projektet inklusive samtalerum for pårørende gennemføres, og det 
vil i alt medføre en omkostning på 5,036 mio. kr. (2007 pris- og lønniveau). Vedlagt er 
ansøgning fra Ringkjøbing Amt om tillægsbevilling til vagtlægelokaler og akutmodtagel-
sen på Regionshospitalet Holstebro.  
  
Det yderligere finansieringsbehov kan herefter opgøres til 1,556 mio. kr. i 2007, og det 
foreslås finansieret af det ikke disponerede rådighedsbeløb til renovering af urologien og 
dialysen på Regionshospitalet Holstebro. Som følge af et gunstigt licitationsresultat var 
der et uforbrugt rådighedsbeløb på 9,049 mio. kr. på projektet. Amtsrådet i Ringkjøbing 
Amt har vedtaget, at der kan gennemføres for yderligere 2,0 mio.kr., og derudover har 
Forberedelsesudvalget godkendt, at der anvendes 2,096 mio. kr. til anlægsprojektet 
vedrørende Kvinde-Barn Center på Regionshospitalet Herning. Herefter er der et ikke 
forbrugt rådighedsbeløb på 4,953 mio. kr. 
  
Ringkjøbing Amt har den 12. december 2006 sendt ansøgning om godkendelse af til-
lægsbevilling til Region Midtjylland, men i forbindelse med årsskiftet samt overgangen 
fra amter til regionen blev sagen ved en administrativ fejl ikke forelagt formanden for 
Forberedelsesudvalget inden årsskiftet. Den efterfølgende godkendelse skal derfor have 
form af en bevilling.   
  
Byggeriet forløber i øvrigt i overensstemmelse med den tidsplan, som var gældende i 
december måned, da Ringkjøbing Amtsråd behandlede sagen. 
  
Tabel 1. Bevillingsmæssige ændringer der følger af forslaget (i 1.000 kr.) 
  

Budget 2007 pris- og lønni-
veau Bevilling 

   
Rådighedsbe- 

løb B2007 

   
Rådighedsbe- 

løb B2008 

   
Rådighedsbe- 

løb B2009 

   
Rådighedsbe- 

løb B2010 
   
Bevillingsansøgning: 
Ansøgning om tillægsbevilling til 
akutmodtagelsen m.m. på Regi-
onshospitalet Holstebro    

  
  
1.556 

  
  
1.556 

   

Finansieringsbehov i alt  1.556 0 0 0 
   
Finansiering: 
Bevilling til renovering af urologi-
en m.m. på Regionshospitalet 
Holstebro 

  
  
-1.556 

  
  
-1.556 

   

Finansiering i alt  -1.556 0 0 0 
      
Differens (virkning på kassen) 0 0 0 0 0 
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1-31-72-4-07 

12. Overenskomstforhandling og praksisplanlægning vedrørende praktiserende 
speciallæger 

Resumé 

Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger har aftalt at indlede 
forhandlinger om ændring og fornyelse af overenskomsten vedrørende praktiserende 
speciallæger, og regionerne er blevet opfordret til at fremsætte overenskomstkrav. Det 
foreslås, at Region Midtjylland fremsætter de syv oplistede krav. Endvidere foreslås det, 
at der vedtages retningslinjer for praksisplanlægningen på speciallægeområdet. De fore-
slåede retningslinjer skal bidrage til at øge produktiviteten og fremme effektivisering hos 
speciallægerne. Videre forslås det, at der skal tages initiativer til kvalitetssikring og – 
udvikling og rekruttering og fastholdelse. Endelig foreslås det, at der skal ske en harmo-
nisering af særlige aftaler, som er overtaget fra de gamle amter. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at de foreslåede krav til ændring og fornyelse af speciallægeoverenskomsten ved-
tages og fremsendes til Regionernes Lønnings- og Takstnævn, og 

  
at de skitserede retningslinjer for praksisplanlægningen på speciallægeområdet 

vedtages. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Johannes Flensted-Jensen, Martin Merrild, Jonas Dahl, Henning Gjellerod, Kate Runge og 
Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

En lang række forhold vedrørende praktiserende speciallæger er reguleret i Overens-
komst Vedrørende Speciallægehjælp, som er indgået mellem Regionernes Lønnings- og 
Takstnævn og Foreningen af speciallæger. Den gældende overenskomst trådte i kraft 
den 1. april 2005, og de to parter har aftalt at indlede forhandlinger om en fornyelse af 
overenskomsten til ikrafttrædelse den 1. april 2008. I den forbindelse er Region Midtjyl-
land blevet opfordret til at fremkomme med krav til ændring af overenskomsten.  
  
På baggrund af de erfaringer, der er gjort med den hidtidige overenskomst i de amter, 
der helt eller delvist er indgået i Region Midtjylland, har administrationen opstillet føl-
gende 7 krav til ændring og fornyelse af overenskomsten. 
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 Krav om diagnosekodning, udarbejdelse af kvalitetsindikatorer og indberetning til 
kliniske databaser 

 Krav om regionale kvalitetsudviklingsudvalg og puljer til kvalitetsudvikling, it-
udvikling og efteruddannelse 

 Krav om, at der i regionerne fuldt ud kan indgås § 3 aftaler uden godkendelse af 
overenskomstens parter 

 Krav om elektroniske henvisninger 
 Krav om tutorlægepraksis 
 Krav om afskaffelse af speciallægers ret til at rekvirere forbindsstoffer og medi-

kamenter, og 
 Krav om afskaffelse af overenskomstens § 57, stk. 5, om overførsel af omsæt-

ningsloft. 

./. Kravene er nærmere beskrevet i vedlagte notat om "Krav til ændring og fornyelse af 
speciallægeoverenskomsten".  
  
Forslagene til krav om diagnosekodning og oprettelse af regiona-
le kvalitetsudviklingsudvalg og kvalitetsudviklingspuljer er stillet for at fremme arbejdet 
blandt de praktiserende speciallæger med kvalitetsudvikling, it-udvikling og efteruddan-
nelse. Forslaget til krav om, at alle lokale aftaler skal kunne vedtages af de lokale parter 
i en region uden central godkendelse, er stillet for at fremme udviklingen af speciallæge-
praksis regionalt. Forslaget til krav om, at speciallæger skal kunne modtage elektroniske 
henvisninger, er en naturlig følge af, at elektronisk kommunikation af meddelelser i 
sundhedsvæsenet bliver mere og mere udbredt. Forslaget til krav om, at speciallæger, 
der nedsætter sig enten i en ny praksis eller ved at overtage en praksis, skal kunne for-
pligtes til at fungere som tutorlæger for yngre læger under videreuddannelse, er en følge 
af speciallægereformen efter hvilken yngre læger i visse specialer som led i deres ud-
dannelse skal fungere en periode i speciallægepraksis. Det har vist sig vanskeligt at re-
kruttere tutorlæger blandt de nuværende praktiserende speciallæger. Behovet for tutor-
læger er endnu meget begrænset, men vil stige over en årrække. Det vil derfor være 
hensigtsmæssigt at have en mulighed for at kunne forpligte nye speciallæger til at påta-
ge sig opgaven. De to sidste forslag til krav om ændring af overenskomsten har teknisk 
administrative karakter. 
  
Retningslinjer for praksisplanlægning  
Efter overenskomsten skal regionen foretage en samlet planlægning for speciallægebe-
tjeningen. Praksisplanlægningen skal danne grundlag for beslutning om de overens-
komstmæssige forhold i speciallægepraksis, og den skal ud fra hensynet til effektivitet 
og kvalitet sikre koordinering og samordning af den ambulante speciallægebetjening på 
sygehusene og i speciallægepraksis. Praksisplanlægningen skal også sikre samordning 
med almen praksis og andre sundhedsmæssige og sociale forhold. 
  
Administrationen har igangsat planlægningsprocessen med henblik på senere forelæg-
gelse for Regionsrådet. Processen er langvarig, da der skal ske en gennemgang af alle 
de 18 specialer, som er repræsenteret i speciallægepraksis i Region Midtjylland. Det fo-
reslås, at følgende retningslinjer skal gælde for praksisplanlægningen: 
  
Øget produktivitet og effektivisering  
I forbindelse med praksisplanlægningen skal det for hvert enkelt speciale undersøges, 
om der kan ske udlægning af ambulante sygehusydelser til praktiserende speciallæger. 
En forudsætning for udlægningen af ydelser vil være, at ydelserne økonomisk og kvali-
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tetsmæssigt kan produceres af praktiserende speciallæger på samme eller bedre niveau 
end på sygehusene. Samtidig skal det undersøges, om der hos de praktiserende special-
læger kan ske en effektivisering for eksempel ved inddragelse af andre faggrupper. En-
delig skal det undersøges, om der er grundlag for at udvide den samlede kapacitet i spe-
ciallægepraksis ved etablering af flere praksis. Ved undersøgelsen skal der være op-
mærksomhed på, at der generelt er mangel på speciallæger. Denne del af praksisplan-
lægningen vil således være i tæt overensstemmelse med hensigtserklæringen om flyt-
ning af hospitalsopgaver til primær sundhed, som den blev vedtaget af Regionsrådet i 
forbindelse med vedtagelsen af budget 2007.  
  
Kvalitetssikring og udvikling  
I forbindelse med praksisplanlægningen skal der redegøres for initiativer, der kan frem-
me arbejdet med kvalitetssikring og udvikling i speciallægepraksis. Eksempelvis kan der 
i forbindelse med udlægning af ambulante sygehusydelser fastsættes kvalitetsparamet-
re, som speciallægerne skal foretage målinger på som en forudsætning, for at ydelserne 
udlægges. 
  
Rekruttering og fastholdelse  
På grund af den generelle mangel på speciallæger skal det i planlægningsprocessen un-
dersøges, hvilke initiativer der kan understøtte rekruttering og fastholdelse af praktise-
rende speciallæger. Eksempelvis kan der som led i rekrutteringen af speciallæger til sy-
gehusene tilbydes disse, at de kan have bijob som deltidspraktiserende speciallæger 
enten alene eller i samarbejde med fuldtidspraktiserende speciallæger. Et sådant initiativ 
vil også kunne medføre en forøgelse af den samlede produktivitet. 
  
Harmonisering af særlige aftaler  
Der er efter overenskomstens § 3 mulighed for i den enkelte region at indgå særlige af-
taler, som ændrer dele af eller rækker ud over overenskomsten. Tillige er der efter § 4 
indgået såkaldte rammeaftaler af overenskomstens parter. I rammeaftalerne er vilkåre-
ne for produktion og honorering for bestemte ydelser aftalt, men det er op til den enkel-
te region at beslutte, om man vil gøre brug af rammeaftalerne. Region Midtjylland har 
fra Viborg, Vejle, Ringkjøbing og Århus amter overtaget en række forskellige § 3- og 
rammeaftaler. Der skal som led i praksisplanlægningen tages stilling til, om disse aftaler 
fortsat skal være gældende, og om aftaler fra de enkelte amter skal udvides til at gælde 
i hele regionen. 
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1-01-72-4-07 

13. Fordeling af ejerskab til bygninger i Marselisborgcentret samt vedtægter for 
ejerforening 

Resumé 

I delingsaftalen for Århus Amt blev det aftalt, at der efterfølgende kunne ske en omfor-
deling af ejerskabet til lokaler i Marselisborgcentret, således at Århus Kommune og Regi-
on Midtjylland ejer hele bygninger. Ligeledes blev det aftalt, at der skulle udarbejdes en 
ejerforeningskonstruktion for Marselisborgcentret. En arbejdsgruppe har udarbejdet for-
slag til omfordeling af ejerskabet af lokaler samt forslag til vedtægter for en ejerfore-
ning. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at forslaget til fordelingen af ejerskab til bygninger tiltrædes, 
 
at forslaget til vedtægter for ejerforeningen tiltrædes, idet det vedrørende § 14 i 

forslaget til vedtægter præciseres overfor Århus Kommune, at Regionsrådet er 
af den opfattelse, at forudsætningen for at anvende denne regulerings-
bestemmelse er, at der følger en tilsvarende andel af grund og fællesarealer 
med ved salget, og 

 
at direktionen for hver kommunal valgperiode bemyndiges til at udpege 3 med-

lemmer og 1 suppleant til bestyrelsen for ejerforeningen. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Johannes Flensted-Jensen, Martin Merrild, Jonas Dahl, Henning Gjellerod, Kate Runge og 
Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

I delingsaftalen af 9. marts 2006 for Århus Amt blev det aftalt, at Marselisborgcentret i 
Århus deles mellem Århus Kommune og Region Midtjylland. Det blev aftalt, at delingen 
sker efter en ejerlejlighedsmodel, hvor Århus Kommune og Region Midtjylland ejer egne 
lokaler i Marselisborgcentret. Fordelingen af lokaler blev foretaget på baggrund af par-
ternes aktiviteter i Marselisborgcentret pr. 1. januar 2007. På denne baggrund blev Mar-
selisborgcentrets lokaler (m2) fordelt med 32,7 % til Århus Kommune og 67,3 % til Re-
gion Midtjylland. 
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Parterne ejer i fællesskab en ideel andel af grund og fællesarealer. Ejerandelene af grund 
og fællesarealer opgøres efter den procentvise fordeling af lokaler, således er ejerande-
len for Århus Kommune på 32,7 %, og ejerandelen for Region Midtjylland er på 67,3 %. 
  
Ved fordelingen af lokaler efter parternes aktiviteter i Marselisborgcentret vil Århus 
Kommune og Region Midtjylland i nogle tilfælde få lokaler i samme bygning. For at tilgo-
dese ønske om, at parterne ejer hele bygninger, blev det i delingsaftalen fastsat, at ejer-
skabet til lokaler efterfølgende kunne ombyttes, så hver af parterne ejer hele bygninger.  
  

./. I efteråret 2006 har der været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for Århus 
Amt som afgivende myndighed og Århus Kommune og Region Midtjylland som modta-
gende myndigheder. Arbejdsgruppen har udarbejdet forslag til fordeling af lokaler, såle-
des Århus Kommune og Region Midtjylland får ejerskabet til hele bygninger i Marselis-
borgcentret. Forslaget fremgår af vedlagte oversigt til fordeling af ejerskab til bygninger 
i Marselisborgcentret. 
  
Omfordelingen af ejerskabet til lokaler indebærer bl.a., at Århus Kommune og Region 
Midtjylland i enkelte tilfælde lejer lokaler hos hinanden. Det bemærkes også, at ejerska-
bet for de bygninger, hvori der varetages fællesfunktioner, er fordelt på henholdsvis År-
hus Kommune og Region Midtjylland. Det gælder således bygningen med køkken og 
kantinen, som ejes af Århus Kommune, og bygning til varmtvandsbassin og konference-
lokaler, som ejes af Region Midtjylland. 
  
Forslaget til fordeling af ejerskab til bygninger i Marselisborgcentret er tiltrådt af Århus 
Byråd den 24. januar 2007. 
  
I delingsaftalen af 9. marts 2006 blev det ligeledes fastsat, at der skal etableres en ejer-
foreningskonstruktion for Marselisborgcentret. 
  

./. Ovennævnte arbejdsgruppe har med juridisk bistand fra henholdsvis Århus Amt og Århus 
Kommune udarbejdet vedlagte forslag til vedtægter for en ejerforening. I forslaget er 
ovennævnte forhold omkring lokale- og bygningsfordeling indarbejdet. I vedtægterne 
henvises til et bilag 1 med en beskrivelse af fordeling af ejerforholdene mellem Region 
Midtjylland og Århus Kommune. Dette bilags beskrivelse af ejerforholdene svarer til 
ovennævnte oversigt til fordeling af ejerskab til bygninger i Marselisborgcentret. 
  
Ejerforeningens formål er at varetage ejendomsadministration af Marselisborgcentret. 
Gennem ejendomsadministrationen skal Ejerforeningen varetage medlemmernes fælles 
anliggender, rettigheder og forpligtelser, og ejerforeningen skal danne ramme for og 
bidrage til at skabe ny viden og erfaring, så der opnås en mere sammenhængende og 
optimal rehabilitering for mennesker med forskellige former for funktionsnedsættelse. 
  
Ejerforeningen ledes af en bestyrelse, som består af 2 medlemmer og en suppleant, der 
udpeges af Århus Kommune, og 3 medlemmer og 1 suppleant, der udpeges af Region 
Midtjylland. Formanden vælges af den samlede bestyrelse blandt de medlemmer der er 
udpeget af Region Midtjylland. Ejerforeningens bestyrelse har en funktionsperiode, der 
følger den kommunale valgperiode. 
  
Bestyrelsen indgår aftale med Region Midtjylland omkring ansættelse af en administra-
tor, der på bestyrelsens vegne varetager den daglige drift af ejerforeningen. Administra-
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tor ansætter øvrigt fornødent personale efter bestyrelsens bemyndigelse og fungerer 
som sekretariat for bestyrelsen. 
  
Forslaget til vedtægter er tiltrådt af Århus Byråd den 24. januar 2007. 
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1-30-57-06-V 

14. Driftsoverenskomster og budget for de private specialsygehuse i Region 
Midtjylland 

Resumé 

I Sundhedslovens § 75, stk. 3, og 79, stk. 4, er det pålagt regionerne (regionsrådene) at 
indgå driftsoverenskomster med i alt 15 private specialsygehuse m.fl. Driftsoverenskom-
sterne indgås med den region, hvor institutionen er hjemmehørende. Der er fire private 
specialsygehuse, som er hjemmehørende i Region Midtjylland. 

Ifølge Sundhedsloven skal Region Midtjylland endvidere godkende budgetter og regn-
skab fra fire private specialsygehuse. De fire institutioner har fremsendt budgetmateriale 
til godkendelse.  

Forretningsudvalget indstiller, 

at driftsoverenskomsterne godkendes, og 
  
at de fremsendte budgetter godkendes. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Johannes Flensted-Jensen, Martin Merrild, Jonas Dahl, Henning Gjellerod, Kate Runge og 
Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Region Midtjylland er i henhold til Sundhedslovens §§ 75 og 79 forpligtiget til at indgå 
driftsoverenskomst med fire private specialsygehuse. Det er en opgave, som er overta-
get fra amterne. 
  
De fire institutioner er: 

 Vejlefjord  
 Sclerosecentrene i Ry og Haslev (i Sundhedsloven Sclerosehospitalerne i Ry og 

Haslev)  
 Rehabiliteringscenter for Muskelsvind (i Sundhedsloven Institut for Muskelsvind)  
 Center for Sundhed & Træning (i Sundhedsloven Gigtsanatoriet Hans Jansens 

Hjem). 

./. De fire institutioner hjemmehørende i Region Midtjylland og Region Midtjyllands opgaver 
i forbindelse hermed er nærmere beskrevet vedlagte baggrundsnotat. 
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Region Midtjyllands opgaver i forbindelse med de nævnte institutioner er videreførelse af 
amternes opgaver, og der er i Sundhedsloven ikke taget højde for, at genoptræning og 
rehabilitering i stor udstrækning er blevet en kommunal opgave. På den baggrund er der 
en række uklarheder, som det vil være hensigtsmæssigt at få klarlagt. 
  
Driftsoverenskomster 
Tidligere har der været større forskelligheder i driftsoverenskomsterne på de fire nævnte 
institutioner, men de udarbejdede forslag er skrevet over samme skabelon. 
  

./. De vedlagte forslag til driftsoverenskomster er udarbejdet i samarbejde med institutio-
nerne, og det forventes, at de kan underskrives umiddelbart efter den politiske godken-
delse i Region Midtjylland. 
  
Driftsoverenskomsterne sikrer i første omgang, at driften på institutionerne kan videre-
føres. Driftsoverenskomsterne indgås med det forbehold, at de kan opsiges i det tilfælde 
at opgaverne for overenskomsternes parter ændres.  
  
Godkendelse af budgetter for 2007  

./. Som en del af opgaven har amterne tidligere skullet modtage og godkende budget og 
regnskab for institutionerne. Institutionerne ønsker at have godkendte budgetter for 
2007 at arbejde efter. Derfor har Region Midtjylland modtaget vedlagte budgetter fra de 
fire institutioner for 2007 til godkendelse. 
  
De fire institutioner er via Sundhedsloven sikret et budget til behandling af patienter. Det 
er således ikke Region Midtjylland, som betaler. Formålet med at Region Midtjylland 
godkender budgettet, er at sikre, at der sker behandling for de midler, som institutioner-
ne tildeles via Sundhedsloven. 
  
Indhold og udseende på de budgetter, som de fire institutioner har fremsendt, er meget 
divergerende. Dette skyldes, at institutionerne har haft forskellige aftaler med de tidlige-
re amter. 
  
Nøgletal for budgetterne fra de fire institutioner er beskrevet i vedlagte baggrundsnotat.  
  
Institutionerne anmodede inden årsskiftet om en foreløbig godkendelse af budgetterne. 
På den baggrund blev budgetterne administrativt godkendt, idet administrationen har 
meddelt institutionerne, at det er sket under forbehold for senere politisk godkendelse.  
  
Udredning af området  
Som tidligere nævnt er der opstået uklarheder i forbindelse med, at opgaverne i forhold 
til de private specialsygehuse er overgået fra amterne til regionerne. 
  
Derfor har administrationen meddelt institutionerne i Region Midtjylland, at de i løbet af 
2007 kan forvente, at der iværksættes en udredning med det formål at få lagt klare 
rammer for området.  
  
Der vil blive rettet henvendelse til Danske Regioner for at få lagt rammerne for udred-
ningen, da de private specialsygehuse er placeret ud over hele landet, og patienterne 
også kommer fra de øvrige regioner. 
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1-21-17-06-V 

15. Finansieringen af udvidelsen af den plastikkirurgiske funktion på Regionshospi-
talet Herning 

Resumé 

Forberedelsesudvalget har den 21. juni 2006 godkendt finansieringen af udvidelsen af 
den plastikkirurgiske funktion på Regionshospitalet Herning for 2006. Aftalen nåede dog 
ikke at træde i kraft i 2006. Finansieringen for udvidelsen af den plastikkirurgiske funkti-
on i 2007 skal derfor behandles på ny. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at den foreslåede finansieringsmodel for udvidelsen af den plastikkirurgiske funkti-
on på Regionshospitalet Herning godkendes. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Johannes Flensted-Jensen, Martin Merrild, Jonas Dahl, Henning Gjellerod, Kate Runge og 
Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Forberedelsesudvalget har den 21. juni 2006 godkendt finansieringen af udvidelsen af 
den plastikkirurgiske funktion på Regionshospitalet Herning for 2006. Aftalen nåede dog 
ikke at træde i kraft i 2006, og finansieringen er endnu ikke godkendt for 2007 og frem. 
Sagen fremlægges derfor for 2007, dog med en ændret finansieringsmodel.  
  
  
Baggrunden for udvidelsen er, at der er mere end 2 måneders ventetid på mange pla-
stikkirurgiske operationer på Regionshospitalet Herning, og at der sendes en del patien-
ter til behandling på dette område på privathospitaler via det udvidede frie valg.  
  
Udvidelsen af den plastikkirurgiske funktion består i at udvide den eksisterende aftale 
mellem Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og Regionshospitalet Herning. Dette 
vil betyde et fremmøde af to læger i stedet for en læge fra Plastikkirurgisk afdeling Z fra 
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Den plastikkirurgiske aktivitet forventes så-
ledes at kunne fordobles på Regionshospitalet Herning som følge heraf.  
  

./. Som det fremgår af vedlagte aftale mellem Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og 
Regionshospitalet Herning skønnes meraktiviteten på årsbasis at beløbe sig til ca. 4 mio. 
kr. i DRG-værdi. Dette skal sammenholdes med, at omkostningerne forbundet dermed 
er godt 2,9 mio. kr.  
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I takststyringsmodellen for 2007 afregnes meraktivitet med 55 % af DRG-værdien, hvil-
ket kun forventes at kunne generere 2,2 mio. kr. i indtægter for den plastikkirurgiske 
meraktivitet i 2007. Der mangler således ca. 0,7 mio. kr. for at udvidelsen bliver ud-
giftsneutral. Dette forslås løst ved at øge afregningstaksten med 20 % point til 75 % for 
den plastikkirurgiske aktivitet, der finder sted som følge af udvidelsen. Således vil der 
være en konkret opfølgning i forhold til antallet af plastikkirurgiske operationer i 2006 på 
DRG-gruppe niveau. 
  
  
Afregningstaksten adskiller sig altså således ikke fra en garantiklinik med en bagstopper-
funktion. Men da udvidelsen af den plastikkirurgiske aktivitet dels kun forventes at kun-
ne imødekomme behovet for patientbehandlingen inden for eget optagerområde, dels 
udføres af personalet på regionens eneste plastikkirurgiske afdeling, er det ikke hen-
sigtsmæssigt at etablere den nævnte kapacitet i en garantiklinik-sammenhæng.  
  
Merudgifterne i forbindelse med den øgede takstafregning forventes endvidere at kunne 
dækkes af et mindre forbrug på plastikkirurgisk patientbehandling på privathospitaler via 
det udvidede frie sygehusvalg.  
  
Den foreslåede finansieringsmodel adskiller sig således fra den model, der tidligere har 
været fremlagt i forbindelse med udvidelsen af den plastikkirurgiske funktion, idet den 
foreslåede model i højere grad sikrer en konkret opfølgning på og betaling for den pla-
stikkirurgiske meraktivitet.  
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1-10-2-1-06-V 

16. Sundhedsaftaler mellem Region Midtjylland og kommunerne i Region Midtjyl-
land 

Resumé 

Efter vedtagelse af en generel sundhedsaftale i Sundhedskoordinationsudvalget har der 
været gennemført forhandlinger med udgangspunkt i hvert enkelt hospital og de tilknyt-
tede kommuner (klynger). Resultatet af klyngedrøftelserne har herefter dannet ud-
gangspunkt for bilaterale forhandlinger med hver af de 19 kommuner i Region Midtjyl-
land. 
  
Der er opnået resultater på alle områder. Den kommunale medfinansiering har afsted-
kommet drøftelser om omkostningsniveauer ved konkrete tilbud. Fællesfinansieringen 
har dermed været et vilkår, parterne har skullet forholde sig til, når beslutninger om 
konkrete initiativer skulle tages. Det tages som udtryk for en vilje til samarbejde om det 
gode og hensigtsmæssige patientforløb parterne imellem, at der er truffet sådanne be-
slutninger ved de bilaterale forhandlinger. Der er desuden aftalt opfølgning på klyngeni-
veau for alle kommuner.  
  
Klyngerne, der refererer til den administrative styregruppe, bliver et forum på strategisk 
ledelsesniveau for idéudveksling og gennemførelse af konkrete tiltag mellem kommuner, 
hospitaler og almen praksis. Samtidig bliver klyngerne en vigtig brik i implementering af 
tiltag på tværs af regionen på såvel de obligatoriske som de frivillige områder i sund-
hedsaftalerne. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at aftalerne godkendes. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Johannes Flensted-Jensen, Martin Merrild, Jonas Dahl, Henning Gjellerod, Kate Runge og 
Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Sundhedsloven fastsætter, at Regionsrådet med hver kommunalbestyrelse i Regionen 
skal indgå sundhedsaftaler om varetagelsen af opgaver på sundhedsområdet. Som mi-
nimum skal aftalerne omfatte: 
  

• Udskrivningsforløb for svage ældre patienter  
• Indlæggelsesforløb  
• Træningsområdet  
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• Hjælpemiddelområdet  
• Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse  
• Indsats for mennesker med sindslidelser 

Det tillades, at der indgås aftaler på andre områder. Region Midtjylland og kommunerne 
har aftalt, at der ud over de obligatoriske områder arbejdes videre med emnerne: 1) 
Forskning og udvikling, 2) økonomi, og 3) IT/kommunikation. 
  
Med udgangspunkt i den generelle sundhedsaftale har Region Midtjylland på administra-
tivt niveau ført forhandlinger med kommunerne. Det er sket i to tempi. Først blev den 
generelle sundhedsaftale i det enkelte hospitals regi drøftet med kommunerne i optage-
området og en repræsentant fra praksis. Dernæst blev der gennemført bilaterale for-
handlinger mellem den enkelte kommune, almen praksis, hospitalet og Region Midtjyl-
land. 
  

./. Det er et generelt billede, at den kommunale medfinansiering har fyldt meget i 
forhandlingerne. Dette fokus har givet anledning til mange fornuftige drøftelser om om-
kostningsniveauet ved konkrete tilbud. Modsat har fokus på økonomien også medført, at 
parterne ind imellem mere har drøftet økonomi/finansiering end indhold af aktivitet og 
kvalitet. Fællesfinansiering har dermed været et vilkår og har haft direkte påvirkning på 
aftalernes indhold, hvilket eksempelvis fremgår af den vedlagte aftale med Århus Kom-
mune, hvor der sker omlægninger af aktiviteten. 
  

1. Indlæggelse 
Diskussionerne har været præget af, hvilke tilbud kommunerne har som alternativ til 
indlæggelse, herunder de aftaler kommunerne har haft med amterne. Det drejer sig ek-
sempelvis om aflastningspladser, shared care teams, vagtberedskab mv. 
Region Midtjylland har meddelt, at fællesaftaler, der omhandlede opgaver, der efter 
kommunalreformen er i kommunalt regi, generelt opsiges. Det gælder primært aftaler i 
det ”gamle” Århus Amt. 
  

2. Udskrivning 
I den generelle sundhedsaftale er der et forslag til fælles varslingsfrister for udskrivnin-
ger på tværs af Region Midtjylland. I klyngeforhandlingerne har hospitaler og kommuner 
ønsket at tilpasse varslingsfristerne til lokale forhold med henblik på mere smidige forløb 
for patienterne. Region Midtjylland har på den baggrund fremkommet med et tilpasset 
forslag til ens varslingsfrister. 
  
Det er dog ikke lykkedes i denne omgang at få ens varslingsfrister på tværs af Region 
Midtjylland. Fordelen ved ens frister ville være, at kommuner der har flere kontaktsyge-
huse ville få ens varsler for udskrivninger. Konsekvensen bliver derfor, at varslingsfri-
sterne i den generelle aftale anvendes i samarbejdet mellem hospitaler og kommuner 
uden for hospitalets ”optageområde”. 
  
Generelt tegner der sig to mønstre: 1) en klassisk hensigtserklæring gående på, hvilke 
tidspunkter der skal varsles udskrivninger – eksempelvis i Viborgklyngen; 2) Kommu-
nerne omkring Regionshospital Silkeborg har en mere værdibaseret tilgang. 
  
Uanset varslingsfrister, så påvirker det ikke tidspunkt for, hvornår en patient anses for 
værende færdigbehandlet, og dermed for, hvornår der opkræves betaling for færdigbe-
handlede patienter. Det er fortsat et lægeligt skøn, men varslingsfristerne er en meget 
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væsentlig forudsætning for samarbejdet og hensigtsmæssige patientforløb mellem hospi-
taler og kommuner. 
  

3. Genoptræning 
Genoptræningsplanerne har fyldt meget i drøftelserne. Det skyldes primært, at det tager 
tid hos sygehusterapeuterne at udfylde genoptræningsplanerne. Der er gode drøftelser i 
gang for at overkomme problemerne og det er aftalt, at der nedsættes en arbejdsgruppe 
til at følge området. 
  
Den IT/kommunikationsgruppe der nedsættes, vil, som noget af det første, se på de 
elektroniske kommunikationsmuligheder for genoptræningsplanerne. 
  

4. Hjælpemidler 
Der har været drøftelser i en enkelt klynge om at oprette et fælles hjælpemiddeldepot. 
Kommunerne omkring Regionshospital Randers er blevet enige om at undersøge mulig-
hederne for oprettelse af et sådant depot. 
  
Meget afhænger at tolkningen af det nye afgrænsningscirkulære, der bestemmer hvilke 
midler henholdsvis regioner og kommuner skal stille til rådighed for patienterne. Inden-
rigs- og sundhedsministeriet vil senere komme med præciseringer, der kan klarlægge 
rollefordelingen mellem regioner og kommuner. Dette er præciseret i alle aftalerne. 
  

5. Sundhedsfremme og forebyggelse 
Drøftelserne har drejet sig om en kortlægning af de initiativer, der er i gang i kommu-
nerne. Her viser det overordnede billede, at kommunerne er meget opmærksomme på 
deres nye rolle. En del kommuner kobler deres indsatser til vedtagelsen af en sundheds-
politik, og den vil for de flestes vedkommende bliver vedtaget i foråret 2007. Indsatser-
ne ser ud til falde i tråd med den regionale prioritering, der er foretaget i den generelle 
sundhedsaftale (rygning). 
  
Mange kommuner har også konkrete forslag og ønsker på det sundhedsfremmende og 
forebyggende område. Der er i en række tilfælde givet tilsagn om (iværksætter-) støtte 
til projekter – typisk i perioder på to eller tre år. Herefter evalueres projekterne med 
henblik på at gå over i en driftsfase. I det vedlagte notat kan man orientere sig – kom-
mune for kommune – hvilke projekter der er tale om. 
  
Endvidere lægger mange kommuner op til at etablere patientundervisning for borgere 
med kronisk sygdom. Der er eksempelvis kommunal opbakning til at indgå i det 3-årige 
pilotprojekt omkring patientundervisning på baggrund af lærings- og mestringskonceptet 
i den vestlige del af regionen. Tilsvarende har kommunen omkring Randersklyngen væ-
ret positive i at indgå i patient- og sundhedsskoler, der benytter principperne fra Grenå. 
Kommunerne (Silkeborg og Skanderborg) omkring Regionshospital Silkeborg bidrager 
økonomisk til den patientskolen dér. 
  

6. Borgere med sindslidelser. 
Det har været et fælles udgangspunkt for arbejdet med sundhedsaftaler på psykiatriom-
rådet, at det hidtidige tætte samarbejde mellem kommuner og Amt på psykiatriområdet 
videreføres, at der med aftalerne findes en ny og værdibaseret fælles platform for sam-
arbejdet, og at der arbejdes videre med fælles udviklingstemaer dels i det lokale samar-
bejde og dels i forbindelse med en kommende psykiatriplan for Region Midtjylland. 
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./. Der har på psykiatridistrikternes møder med kommunerne været enighed om, at den 
generelle sundhedsaftale på voksenpsykiatriområdet tiltrædes som bilateral sundhedsaf-
tale. Enkelte kommuner har ønsket mindre tilføjelser og præciseringer, som er blevet 
indarbejdet. Der vedlægges et Sammenfattende notat om sundhedsaftaler på psykiatri-
området Da det er aftalt, at der i nærmeste fremtid vil blive sat særligt fokus på samar-
bejdet omkring børne- og ungdomspsykiatriske patienter (jvf. rammeaftalen på det soci-
ale område), er delaftalen om børne- og ungdomspsykiatri i den generelle sundhedsafta-
le indstillet tiltrådt som bilateral sundhedsaftale, og der har ikke været afholdt særskilte 
møder herom. Med delaftalen fastlægges de nærmere procedurer i forbindelse med hen-
visning, undersøgelse, behandling og udskrivning af børne- og ungdomspsykiatriske pa-
tienter gældende for hele regionen. 
  
Der er i forbindelse med de bilaterale møder mellem kommunerne og de 3 psykiatridi-
strikter indgået aftaler om de fremtidige mødefora mellem kommunerne på voksenpsy-
kiatriområdet, ligesom der med flere kommuner er aftalt en række temaer, som skal 
tages op i det videre samarbejde. Kommunerne er sideløbende med arbejdet med sund-
hedsaftalerne inviteret til at deltage i arbejdet med fælles temaer i forbindelse med den 
kommende psykiatriplan for Region Midtjylland. Sundhedsaftalerne ligger op til at en 
række konkrete temaer tages op i denne forbindelse. Det gælder bl.a. områderne fore-
byggelse og sundhedsfremme, misbrugspsykiatri, oligofreni, gerontopsykiatri og ikke 
mindst samspillet mellem det kommunale social- og undervisningsområde og børne- og 
ungdomspsykiatrien Sundhedsaftalerne vil senere blive revideret på baggrund af psykia-
triplanen. 
  
Tilføjelser til den generelle sundhedsaftale 

./. Efter forhandlinger er der udelukkende tilføjet til den denne sundhedsaftale. De emner, 
der er enighed om i klyngen er således føjet ind med en særskilt overskrift. Da der er 
seks klynger i Region Midtjylland, fremkommer seks klyngeaftaler, der hver i sig repræ-
senterer, hvad man lokalt er blevet enige om. Der vedlægges en oversigt over tilføjelser 
i forhold til den generelle sundhedsaftale for Region Midtjylland. Der vedlægges ligeledes 
en oversigt over de økonomiske forhold i sundhedsaftalerne. 
Med udgangspunkt i klyngeresultatet føres herefter de direkte forhandlinger på admini-
strativt niveau med hver enkelt kommune. 
  
Den politiske proces 
De bilaterale aftaler skal vedtages af de respektive kommunalbestyrelser i løbet af marts 
måned og samlet af Regionsrådet. 
  
Underudvalget vedrørende Primær Sundhed behandlede sundhedsaftalerne på dets mø-
de den 14. marts og vedtog at anbefale sundhedsaftalerne til godkendelse. Sundhedsaf-
talerne er dernæst til godkendelse i Forretningsudvalget den 20. marts med indstilling til 
Regionsrådets behandling den 28. marts 2007. 
  
Inden 1. april 2007 sendes aftalerne til Sundhedsstyrelsen. Det bemærkes, at kommu-
nalbestyrelserne i Samsø og Norddjurs kommuner behandler Sundhedsaftalen den 3. og 
10. april, hvorfor de indsendes til Sundhedsstyrelsen med forbehold for disse to kommu-
nalbestyrelses endelige godkendelse. 
  
Sundhedskoordinationsudvalget drøftede sundhedsaftalerne på mødet den 12. marts og 
udtrykte tilfredshed med dem. Udvalget vedtog, jf. bekendtgørelsen, at sende aftalerne 
til de øvrige regioner.  
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1-26-13-07 

17. Orientering om ansøgninger om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sund-
hedsministeriets psykiatripulje 2007-2010 

Resumé 

Direktionen har ansøgt Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatripulje om midler til 
styrkelse af retspsykiatrien i Region Midtjylland samt til etablering af specialiserede regi-
onsdækkende behandlingstilbud til patienter med svære angst- og tvangslidelser og til 
patienter med nydebuteret skizofreni (Opus-behandling). Der er sammen med ansøgnin-
gerne fremsendt et oversigtsnotat vedrørende normerede senge i voksenpsykiatrien pr. 
1. januar 2007. 

Forretningsudvalget indstiller,  

at orienteringen om ansøgningerne til psykiatripuljen bliver taget til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Johannes Flensted-Jensen, Martin Merrild, Jonas Dahl, Henning Gjellerod, Kate Runge og 
Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Som led i udmøntningen af regeringen og satspuljepartiernes psykiatriaftale for 2007-
2010 er der under Indenrigs- og Sundhedsministeriet oprettet 3 ansøgningspuljer med 
ansøgningsfrist den 1. marts 2007. Disse puljer er: 
  
Pulje 1: Retspsykiatri og forebyggelse af kriminalitet hos psykisk syge (30 mio. kr. årligt) 
Pulje 2: Ikke-psykotiske lidelser (15. mio. kr. årligt) 
Pulje 3: Tilgængelighed/opsøgende/udgående virksomhed (30 mio. kr. årligt) 
  
Direktionen har fremsendt ansøgninger til alle 3 ansøgningspuljer. Der søges om tilskud 
til følgende formål: 
  
Pulje 1: Styrkelse af den retspsykiatriske behandling i Region Midtjylland. 
Der søges om midler til styrkelse af retspsykiatrien i Region Midtjylland med yderligere 6 
sengepladser (både til ungdomspsykiatriske og voksenpsykiatriske patienter). Herudover 
søges om midler til udbygning af en opsøgende/udgående behandlingsindsats, udbyg-
ning af netværkssamarbejdet med bl.a. kommuner og kriminalforsorgen samt til gen-
nemførelse af en undersøgelse af behovet for etablering af et særligt ungdomspsykiatrisk 
sengeafsnit med landsdelsfunktion i forhold til de vestdanske regioner.  
  
Det ansøgte beløb udgør i alt 30.015.000 kr. for perioden 2007-2010.  
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Pulje 2: Etablering af en styrket og sammenhængende indsats i forhold til patienter med 
svære angst og tvangslidelser i Region Midtjylland. 
Der søges om midler til udbygning af et behandlingstilbud for patienter med svære 
angst- og tvangslidelser så det omfatter hele Region Midtjylland (Der er i dag kun en 
specialklinik i Århus). Herudover søges om midler til etablering af et tilbud til de prakti-
serende læger i regionen om rådgivning og shared care. 
  
Det ansøgte beløb udgør i alt 28.550.000 kr. for perioden 2007-2010. 
  
Pulje 3: Etablering af et regionsdækkende OPUS-tilbud i Region Midtjylland. 
Der søges om midler til udbygning af et regionsdækkende tilbud om OPUS-behandling til 
alle nydebuterede skizofrene patienter i Region Midtjylland (Der er i dag kun OPUS-
behandlingstilbud i Århus). 
  
Det ansøgte beløb udgør i alt 38.245.000 kr. for perioden 2007-2010. 
  
I forbindelse med behandlingen af Region Midtjyllands budget for 2007 blev Forberedel-
sesudvalget i foråret 2006 forelagt et budgetpresnotat, hvor der blev peget på følgende 
fire områder med særligt udbygningsbehov på psykiatriområdet: Etablering af opsøgen-
de psykoseteams, udbygning af behandlingstilbuddet til patienter med ikke-psykotiske 
lidelser, udbygning af tilbuddet om intensiv behandling til unge med nydebuteret skizo-
freni (Opusbehandling) og nedbringelse af ventelister og kapacitetsforøgelse i børne- og 
ungdomspsykiatrien.  
  
Der er med ovennævnte ansøgninger ansøgt om midler til to af de prioriterede områder 
(ikke-psykotiske lidelser og Opus-behandling). Regionsrådet har endvidere på møde den 
27. februar 2007 truffet beslutning om udmøntningen af et beløb på 5,3 mio. kr., der er 
overført til Region Midtjylland som led i psykiatriaftalen med henblik på udbygning af 
børne- og ungdomspsykiatrien.  
  
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har anmodet regionerne om sammen med ansøgnin-
gerne til psykiatriaftalen at oplyse antallet af sengepladser i voksenpsykiatrien pr. 1. 
januar 2007 samt redegøre for eventuelle planer om ændringer i antallet af sengepladser 
i løbet af aftaleperioden 2007-2010. Ministeriet har endvidere tilkendegivet ønske om 
løbende at blive informeret om ændringer i antallet af sengepladser i aftaleperioden med 
henblik på ministeriets orientering af satspuljepartierne.  
  
Det er overfor ministeriet oplyst, at Region Midtjylland ved dannelsen pr. 1. januar 2007 
råder over i alt 484 normerede senge i voksenpsykiatrien, og at Region Midtjylland ikke 
har aktuelle planer om justering af sengetallet, men har indledt et arbejde med en psy-
kiatriplan, som vil udgøre grundlaget for de kommende års beslutninger på psykiatriom-
rådet. Ministeriet vil blive orienteret om den kommende psykiatriplan og om eventuelle 
beslutninger, der får konsekvenser for sengenormeringen. Tilsvarende vil ministeriet 
blive orienteret, såfremt ændringer i naboregionernes forbrug af voksenpsykiatriske sen-
ge i Region Midtjylland giver anledning til ændringer i kapaciteten.  
  

./. Til orientering vedlægges ansøgningerne til psykiatripuljen samt oversigtsnotatet til 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedrørende normerede senge i voksenpsykiatrien i 
Region Midtjylland pr. 1. januar 2007. 
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1-31-72-35-07 

18. Betalingsspørgsmålet vedr. tandbehandling i tilknytning til sygehusbehandling 

Resumé 

En patient har klaget over afgørelse om afslag på offentlig betaling af tandbehandling i 
tilknytning til sygehusbehandling. Patienten får i forbindelse med indlæggelse på  Århus 
Sygehus tandpine og fik foretaget tandudtrækning på kæbekirurgisk afdeling Århus Sy-
gehus i forbindelse med indlæggelsen. Patienten klager over, at hun selv skal betale for 
den efterfølgende tanderstatning. Region Midtjylland giver afslag på anmodningen om 
vederlagsfri tandbehandling, da der ikke er lovhjemmel til offentlig finansiering af be-
handlingen. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Johannes Flensted-Jensen, Martin Merrild, Jonas Dahl, Henning Gjellerod, Kate Runge og 
Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

De kæbekirurgiske afdelinger på sygehusene modtager jævnligt patienter der i forbindel-
se med indlæggelse og sygehusbehandling supplerende får behov for tandbehandling. I 
disse situationer opstår der nogle grundlæggende sammenstød mellem to overordnede 
principper, idet betaling for tandbehandling som udgangspunkt er et privat anliggen-
de, mens sygehusbehandling er vederlagsfri for den enkelte patient. I den ene ende af 
spektret er patienter, der tilfældigvis får tandproblemer i forbindelse med indlæggelsen, 
men hvor tandproblemet ikke har nogen betydning i øvrigt i forhold til sygehusbehand-
lingen. I disse situationer er betalingsspørgsmålet vedr. tandgenopretning som følge af 
evt. tandudtrækning på sygehuset et privat anliggende. I den anden ende af spektret 
foreligger situationer, hvor tandbehandlingen er et nødvendigt led i sygehusbehandlin-
gen. I sidstnævnte tilfælde vil tandbehandling og eventuel efterfølgende protesebehand-
ling som følge af tandudtrækning på sygehuset i nogle tilfælde blive betragtet som en 
del af sygehusbehandlingen, og vil dermed være vederlagsfri for den enkelte patient. I 
andre tilfælde vil betalingsspørgsmålet være et privat anliggende. 
  
Det skal bemærkes, at efterfølgende protesebehandling som følge af tandudtrækning - 
især hvis der er tale om fast protetik - er meget bekosteligt. Betalingsspørgsmålet vil for 
den enkelte patient derfor ofte have en meget afgørende betydning. 
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./. Betalingsspørgsmålet vedrørende tandbehandling (også kaldet fokussanering) forud for 
sygehusbehandling er reguleret i vedlagte brev udstedt af Sundhedsstyrelsen. Heri 
fremgår, at for følgende målgrupper er eventuel tanderstatning som følge af fokussane-
ring forud for sygehusbehandling vederlagsfri for den enkelte patient: 
  

 indoperation af fremmedlegemer (eks. hjerteklapper) eller organtransplantation 
med efterfølgende immunsuppressiv behandling  

 patienter med kræft i hoved/halsregionen  
 patienter med alvorlige hæmatologiske lidelser (blodkræft) 

  
Hertil kommer, at der skal foretages en konkret vurdering af, om fokussaneringen ud fra 
et væsentlighedskriterium medfører en varig funktionsnedsættelse. Tillige bør der i hen-
hold til brevet fra Sundhedsstyrelsen foretages en vurdering af resttandsættets status 
inden der udarbejdes en behandlingsplan. Endelig bemærkes, at sygehuset som ud-
gangspunkt alene er forpligtet til at finansiere aftagelig protetik med mindre særlige for-
hold taler for en dyrere løsning (fast protetik). 
  
Det fremgår af brevet fra Sundhedsstyrelsen, at vederlagsfri tandbehandling i forbindel-
se med tandbehandling er afgrænset til de ovenstående tre patientkategorier Det be-
mærkes, at der ikke er lagt op til, at det enkelte sygehus kan foretage en egentlig 
skønsmæssig vurdering af, om fokussaneringen er et væsentligt led i sygehusbehandlin-
gen for andre patientkategorier end de tre ovenfor nævnte.     
  
Den konkrete sag  
En patient får i 2004 foretaget fokussanering og tandudtrækning på Vejle Sygehus forud 
for indoperation af kunstig hjerteklap. Af journalmateriale fra Vejle Sygehus fremgår, at 
patienten er berettiget til tanderstatning finansieret af sygehuset, dog alene aftagelig 
protetik. Det fremgår ikke af journalen, om patienten har taget imod dette tilbud. 
  
Den samme patient bliver i efteråret 2005 indlagt på afdeling V Århus Sygehus med 
vand i lungerne. Under indlæggelsesforløbet får patienten stærke tandsmerter og patien-
ten bliver henvist til Kæbekirurgisk Afdeling på Århus Sygehus. Kæbekirurgisk afdeling 
fjerner to tænder. Af journalmateriale fra Kæbekirurgisk Afdeling fremgår, at den ene 
tand forud for tandudtrækning er nedkarieret og den anden har et stort hul. Der er des-
uden infektion i området. 
  
Patienten anfører i sin klage til Region Midtjylland, at tandudtrækningen var et nødven-
digt led i sygehusbehandlingen, da der ikke må opstå betændelse i blodet. Dette udsagn 
fremgår dog ikke af journalmateriale fra afdeling V eller kæbekirurgisk afdeling. Det 
fremgår dog af journalmaterialet, at patienten har fået indlagt talrige dræn. Det 
kan derfor ikke afvises, at tandbehandlingen muligvis har været af væsentlig betydning 
for sygehusbehandlingen bl.a. for at undgå betændelsestilstande fra mundregionen i 
forbindelse med den øvrige sygehusbehandling. 
  
Patienten henvender sig til en privatpraktiserende tandlæge i slutningen af 2006 med 
henblik på tandgenopretning for de tænder der blev udtrukket på Århus Sygehus i 2005. 
Patienten er fra den privatpraktiserende tandlæge blevet orienteret om, at hun må på-
regne en udgift på 50.000 kr. 
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Afgørelse 
./. Region Midtjylland har vurderet, at der ikke foreligger hjemmel til, at udgiften til 

tandgenopretning som følge af tandudtrækning i 2005 på Århus Sygehus kan afholdes 
som en sygehusudgift. Patienten er derfor blevet meddelt afslag på det ansøgte, som det 
fremgår af vedlagte brev. Region Midtjylland henholder sig i sin afgørelse til brev fra 
Sundhedsstyrelsen, hvor målgrupperne for vederlagsfri sygehusbehandling er klart defi-
neret. Der er ikke i brevet fra Sundhedsstyrelsen lagt op til, at betalingsspørgsmålet kan 
afklares af det enkelte sygehus på basis af en skønsmæssig vurdering af, om tandbe-
handlingen er et væsentligt led i sygehusbehandlingen. Patientens udsagn om, at tand-
udtrækningen var nødvendig for at undgå betændelse i blodet, er derfor ikke blevet til-
lagt betydning i forhold til afgørelsen af sagen.  
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1-11-74-7-07 

19. Tilpasning af ledelsesstrukturen i Regionspsykiatrien Distrikt Vest 

Resumé 

I forbindelse med vedtagelsen af organisationsplanen for Region Midtjylland besluttede 
Forberedelsesudvalget, at der i 2007 igangsættes et planlægningsarbejde med de invol-
verede enheder og fagpersoner for at fastlægge den administrative organisering af Regi-
onspsykiatrien i Distrikt Vest. Det foreslås, at behandlingstilbudene i distrik-
tet organiseres i 4 psykiatriske afdelinger hver med deres basisoptageområde hver med 
en afdelingsledelse bestående af en ledende overlæge og en oversygeplejerske. Forsla-
get indebærer, at døgnhus Skive og Team Skive fremover ledelsesmæssigt vil være 
samlet under en fælles afdelingsledelse (Regionspsykiatrien i Skive). Tilsvarende samles 
døgnhus Viborg, Team Viborg, specialteamet og Sønderparken under en fælles afdelings-
ledelse (Regionspsykiatrien i Viborg). Der etableres ikke en selvstændig administration 
for basisdistrikt Viborg-Skive-området. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at den forslåede ledelsesstruktur for Regionspsykiatrien Distrikt Vest tiltrædes. 
  
Olav Nørgaard, Poul Müller, Dan Boyter og Tove Videbæk var forhindret i at deltage i 
sagens behandling.  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Johannes Flensted-Jensen, Martin Merrild, Jonas Dahl, Henning Gjellerod, Kate Runge, 
Aleksander Aagaard og Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Det voksenpsykiatriske område i Viborg-Skive området har hidtil været organiseret i 18 
selvstændige enheder med hver sin leder, der refererede til psykiatrichefen i Viborg Amt. 
  
I forbindelse med vedtagelsen af organisationsplanen for Region Midtjylland besluttede 
Forberedelsesudvalget, at der blev etableret en midlertidig lokal ledelse af de organisato-
riske enheder i Viborg-Skive med reference til distriktschefen i Regionspsykiatrien i Di-
strikt Vest. Det blev endvidere besluttet, at der i 2007 igangsættes et planlægningsar-
bejde med de involverede enheder og fagpersoner for at fastlægge den nærmere admi-
nistrative organisering og arbejdsfordeling.  
  
Der har nu været gennemført drøftelser og høring om den fremtidige ledelsesstruktur i 
distriktet, og det foreslås, at de psykiatriske tilbud i Viborg-Skive organiseres i overens-
stemmelse med hovedprincippet om organisering af behandlingstilbudene i basisdistrik-
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ter med en psykiatrisk afdeling, som ledes af en afdelingsledelse bestående af en leden-
de overlæge og en oversygeplejerske. Forslaget indebærer, at døgnhus Skive og Team 
Skive samles under en fælles afdelingsledelse. Tilsvarende samles døgnhus Viborg, Team 
Viborg, specialteamet og Søndersøparken under en fælles afdelingsledelse. Behandlings-
tilbudene i Distrikt Vest vil herefter være organiseret i 4 psykiatriske afdelinger hver med 
deres basisoptageområde. Forslaget indebærer endvidere, at der ikke etableres en selv-
stændig administration for basisdistrikt Viborg-Skive-området, da antallet af sociale til-
bud i regional regi er blevet mindre end oprindeligt forventet. I stedet styrkes admini-
strationen i Regionspsykiatrien Viborg.     
  
Ledelsesstrukturen i Regionspsykiatrien i Distrikt Vest omfatter herefter følgende enhe-
der: 

 Regionspsykiatrien i Herning (uændret) 
 Regionspsykiatrien i Holstebro (uændret) 
 Regionspsykiatrien i Skive (nuværende døgnhus Skive og Team Skive) 
 Regionspsykiatrien i Viborg (døgnhus Viborg, Team Viborg, specialteamet og Psy-

kiatrisk sygehus Søndersøparken) 
 4 selvstændige socialpsykiatriske enheder 
 En psykiatriskole 

Med den nye ledelsesstruktur etableres der geografisk sammenhængende behandlings-
enheder, som i større udstrækning er i stand til at håndtere de kommende års arbejde 
med kvalitetsudvikling, sammenhængende patientforløb samt de planlægningsmæssige 
udfordringer. De socialpsykiatriske enheder fastholdes som selvstændige enheder. Psy-
kiatriskolen etableres som en selvstændig enhed for at give dette vigtige område tydelig 
profil. 
  
Den nye ledelsesstruktur evalueres senest i forbindelse med den forventede flytning af 
behandlingsopgaver vedrørende patienter fra Mors og Thy fra Regionspsykiatrien i Viborg 
til Region Nordjylland. Dette forventes at ske med udgangen af 2008. 
  
Ændringen af ledelsesstrukturen vil ikke give anledning til ændringer i de enkelte enhe-
ders behandlingstilbud. De personalemæssige ændringer drøftes nærmere med de fagli-
ge organisationer. 
  
Det regionale MEDudvalg blev orienteret om forslaget på møde den 8. februar 2007. 
  

./. Der er nærmere redegjort for forslagets indhold og den gennemførte høring i vedlagte 
notat  af 15. december 2007. 
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1-10-3-1-06-V 

20. Orientering om status på Rammeaftale 2008 samt VISO 

Resumé 

Der gives en status på arbejdet med den kommende Rammeaftale 2008 samt hvilke af 
Region Midtjyllands sociale tilbud, der har indgået kontrakt med den nationale videns- og 
specialrådgivningsinstitution - VISO.  

Forretningsudvalget indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Johannes Flensted-Jensen, Martin Merrild, Jonas Dahl, Henning Gjellerod, Kate Runge, 
Aleksander Aagaard og Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Arbejdet med Rammeaftale 2008 

Ifølge lov om social service skal Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen 
hvert år indgå en rammeaftale på social- og specialundervisningsområdet. Arbejdet med 
Rammeaftale 2008 er begyndt. Der er lagt op til, at forløbet omkring Rammeaftale 2008 
i store træk kommer til at ligne forløbet omkring Rammeaftale 2007. Ligeledes vil selve 
indholdet i Rammeaftale 2008 også tage udgangspunkt i indholdet fra Rammeaftale 
2007. 
  
Det er den administrative styregruppe med embedsmænd fra de 19 kommuner og Regi-
on Midtjylland, der står for det forberedende arbejde i forbindelse med Rammeaftale 
2008. 
  
Bruger- og pårørendekonference 
Forud for udarbejdelse af Rammeaftale 2008 afholder kommunerne og Region Midtjyl-
land i fællesskab en bruger- og pårørendekonference d. 27. marts 2007. Konferencen 
er en anledning til at bruger- og pårørendeorganisationer kan møde kommunale og regi-
onale politikere til en dialog om indsatsen på det sociale område. Samtidig skal konfe-
rencen give inspiration til udarbejdelsen af den kommende rammeaftale. 
  
De kommunale redegørelser 
Rammeaftalen udarbejdes med afsæt i de 19 kommuners redegørelser om det forvente-
de behov for tilbud på social– og specialundervisningsområdet. De kommunale redegø-
relser indsendes til Region Midtjylland senest den 1. maj 2007, og resultaterne af rede-
gørelsen præsenteres for Regionsrådet den 23. maj 2007. 
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Tidsplan 
Målet med arbejdet i styregruppen er administrativ tilslutning til Rammeaftale 2008 før 
sommerferien. Kontaktudvalget skal behandle Rammeaftale 2008 den 31. august 
2007. Derefter skal aftalen behandles i de 19 kommunalbestyrelser og i Regionsrådet 
den 26. september 2007. Rammeaftale 2008 skal være vedtaget i kommunalbestyrel-
serne og Regionsrådet senest den 15. oktober 2007. 
  
Tidspunkt Begivenhed 
27. marts 2007 Bruger- og pårørendekonference 
23. maj 2007 Møde i Regionsrådet. Resultaterne af de 

kommunale redegørelser præsenteres. 
31. august 2007 Møde i Kontaktudvalget. Rammeaftale 2008 

behandles. 
26. september 2007 Møde i Regionsrådet. Rammeaftale 2008 be-

handles. 
15. oktober 2007 Rammeaftale 2008 skal være vedtaget i 

kommunalbestyrelser og Regionsrådet. 
1. januar 2008 Rammeaftale 2008 træder i kraft. 
  
VISO 
VISO, som er en national videns- og specialrådgivningsorganisation på social- og speci-
alundervisningsområdet, er etableret som et led i kommunalreformen. VISO skal blandt 
andet bistå borgere, kommuner, skoler og institutioner i rådgivnings- og udredningsop-
gaver i de mest komplicerede og specialiserede enkeltsager – i sager hvor den fornødne 
ekspertise ikke kan forventes at være tilstede i den enkelte kommune eller region. 
  
VISO's specialrådgivning og udredning er alene af vejledende karakter i forhold til borger 
og kommune, da det er den enkelte kommune, der har ansvaret for at træffe beslutnin-
ger i forhold til den enkelte borger. 
  
Med VISO er det på landsplan samtidig formålet at sikre en sammenhængende og hel-
hedsorienteret vidensindsamling og –formidling, der kan bidrage til den fortsatte udvik-
ling af viden på social- og specialundervisningsområdet. 
  
VISO er organiseret som en landsdækkende netværksorganisation bestående af en min-
dre central enhed tilknyttet et netværk af specialister, der er placeret decentralt. VISO 
indgår kontrakter med specialisterne, der kan være ansat i kommunale og regionale til-
bud – og i Region Midtjylland er der indgået kontrakt med VISO for ca. 16 mio. kr. i 
2007 fordelt på følgende tilbud: 
  
Voksenområdet 

• AU-centret  
• Hinnerup Kollegiet  
• Ungeteamet  
• Høskoven  
• Nørholmkolllegiet  
• Netværket af Domfældte Udviklingshæmmede  
• Vidensteamet for udviklingshæmmede med en problemskabende adfærd   
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Børn, Unge og Specialrådgivning 

• Koglen  
• Grenen  
• Fenrishus  
• Himmelbjegets Børn- og Ungecenter  
• Center for Syn og Kommunikation 

Psykiatri 

• Atriumhuset  
• Team for misbrugspsykiatri. 
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1-52-73-3-07 

21. Opsigelse af driftsoverenskomst med OK-Centret Enghaven  

Resumé 

OK-Centret Enghaven har opsagt driftsoverenskomsten med Region Midtjylland pr. 1. 
januar 2008. Med afsæt i opsigelsen vil Regionsrådet ikke blive anmodet om at udpege 
et medlem til Enghavens bestyrelse. 

Forretningsudvalget indstiller,  

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Johannes Flensted-Jensen, Martin Merrild, Jonas Dahl, Henning Gjellerod, Kate Runge, 
Aleksander Aagaard og Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Det socialpsykiatriske tilbud OK-Centret Enghaven i Horsens indgik i 1997 en driftsover-
enskomst med Vejle Amt. Som en konsekvens af kommunalreformen er driftsoverens-
komsten overgået til Region Midtjylland. 
  
Enghaven har skriftligt orienteret Region Midtjylland om, at driftsoverenskomsten opsi-
ges pr. 1. januar 2008.  
  
Af driftsoverenskomsten fremgår det, at Region Midtjylland har en plads i bestyrelsen på 
Enghaven. Som en konsekvens af opsigelsen er det administrationens vurdering, at Re-
gion Midtjylland ikke vil være en naturlig aktør i bestyrelsesarbejdet. Derfor anmodes 
Regionsrådet ikke om at udpege et medlem til bestyrelsen. 
  
Med opsigelsen vil Enghaven efter 1. januar 2008 blive drevet som en selvejende institu-
tion af OK-Fonden.  
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1-21-12-06-V 

22. Aktivitetsopgørelser på det sociale område 

Resumé 

Region Midtjylland har ultimo februar afregnet med betalingskommunerne for den aktivi-
tet, der har været på de sociale tilbud i januar 2007. På basis af denne afregning er der 
lavet en belægningsopgørelse for alle regionens driftsenheder.Der er på socialpsykiatri-
ske tilbud samt tilbud til børn og unge en højere belægning end forudsat i rammeaftaler-
ne. Voksensocialområdet har i forhold til etablerede tilbud en belægning, der ligger på 
niveau med det forudsatte. Endvidere har voksensocialområdet en række nye tilbud, 
som er sat i gang ultimo 2006 eller som sættes i gang i løbet af 2007, hvor det var for-
ventet, at der ville være omkring 50 tomme døgnpladser og 60 tomme dagpladser. Der 
er taget højde herfor ved budgetlægningen. Alt i alt vurderes belægningen og økonomien 
som gunstig. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Johannes Flensted-Jensen, Martin Merrild, Jonas Dahl, Henning Gjellerod, Kate Runge, 
Aleksander Aagaard og Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Region Midtjylland har på social- og specialundervisningsområdet en leverandørforpligti-
gelse overfor kommunerne. Regionen kan drive tilbud, som indgår i rammeaftalen mel-
lem Region Midtjylland og kommunerne.  
  
Ultimo februar har Region Midtjylland afregnet med betalingskommunerne for den aktivi-
tet, der har været på de sociale tilbud i januar 2007. På basis af denne afregning er der 
lavet en belægningsopgørelse for alle regionens driftsenheder.  
  
Tabel 1 viser normeret pladstal, faktisk salg af pladser samt belægningsprocenten for 
januar 2007.  
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Tabel 1. Belægningsoversigt på Region Midtjyllands tilbud januar 2007.  
  

Driftsenhed 

Normerede 
pladser 
budget 
2007 

Forbrug pr. 
8. marts 
2007 

Difference Belægningsprocent 

Voksen Social 
- etablerede 
tilbud 1.316 1.282 -34 97,4 
Børn og Unge 523 555 32 106,1 
Distrikt Øst 125 129 4 103,2 
Distrikt Syd 225 253 28 112,4 
Distrikt Vest 80 81 1 101,3 
I alt excl. Nye 
tilbud Voksen-
social 2.269 2.300 31 101,4 
     
Voksensocial – 
nye tilbud 222 110 -112  
  
  
Bemærkninger til belægningsoversigten 
  
Der er i alt en belægningsprocent på 101,4 %, når der ses bort fra nye tilbud i voksen-
social. Der er budgetteret med en belægningsprocent på 98 for tilbud til voksne og 95 
for tilbud til børn og unge.  
  
Voksensocialområdet 
  
For voksensocialområdet er belægningsoversigten opgjort for henholdsvis etablerede 
tilbud og nye tilbud.  
  
Belægningsprocenten for de etablerede tilbud er 97,4 %. I budgettet er der forudsat en 
belægning på 98 %. Der er et par enkelte tilbud, som har tomme pladser. Der er kontakt 
med brugerkommunerne med henblik på at fylde de tomme pladser ud.  
  
På det voksensociale område er der flere tilbud, som er under opstart og omlægning. 
Dette gælder tilbudene Paderupgård, Tagdækkervej, Yding boform, Lene Bredahlsvej og 
N.P. Josiassensvej. Det var forventet, at der her ville være cirka 50 tomme døgnpladser 
og 60 tomme dagpladser ved starten af 2007.  
  
Budgetmæssigt er der taget højde for disse tomme pladser.  
  
Børn-, Unge- og Specialrådgivningsområdet 
  
Området er præget af høj aktivitet og området er generelt præget af 100 % belægning 
og yderligere overbelægning, hvor det er muligt. Det er derfor påkrævet med udvidelser 
af aktiviteterne på området. Flere af tilbuddene har allerede udbygninger undervejs men 
yderligere anslås på nuværende tidspunkt at være nødvendige og der arbejdes på løs-
ningsmodeller. 
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Der har desuden været høj efterspørgsel efter tilbud til særligt udadreagerende unge, 
som kræver små tilbud med stor bemanding. Der er foreløbigt etableret 11 af disse til-
bud, som ikke er medtaget i normeringen i budget 2007 og dermed ligger udover den, i 
budget 2007 forudsatte, aktivitet. 
  
Det socialpsykiatriske område 
  
Socialpsykiatrien varetages af distriktskontorerne på psykiatri- og socialområdet. Det 
fremgår af tabel 1, at aktiviteten på dette område er høj. I særdeleshed er aktiviteten på 
tilbud varetaget af Distrikt Syd, Horsens høj. Området vil blive fulgt nøje for, at klarlæg-
ge om udvidelsestiltag vil blive nødvendige. 
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1-33-76-2-07 

23. Godkendelse af projekt "Kend din Region" 

Resumé 

Projektet "Kend din Region" har som formål at skabe sammenhæng og kendskab til de 
landskabsmæssige og kulturelle værdier, der er karakteristiske for Region Midtjylland. 
Projektet henvender sig både til regionens egne borgere og til besøgende. Det skal pro-
movere det regionale samarbejde som en god idé, og med fokus på regionens potentia-
ler skal det bruges til at skabe alliancer og partnerskaber mellem regionen og aktører 
inden for kulturen og oplevelsesøkonomien. Projektet er budgetteret til 2 mio. kr. i 2007, 
som afholdes af Regionens kulturmidler. Udvalget vedr. kultur, turisme og oplevelses-
økonomi anbefaler, at projektet gennemføres 

Forretningsudvalget indstiller, 

at der af Region Midtjyllands midler til regional udvikling, tilskud til kulturelle akti-
viteter, afsættes et rammebeløb på 2 mio. kr. i 2007 til gennemførelse af pro-
jektet ”Kend din Region”. 

  
Poul Müller tog et foreløbigt forbehold. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Johannes Flensted-Jensen, Martin Merrild, Jonas Dahl, Henning Gjellerod, Kate Runge, 
Aleksander Aagaard og Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Regional Udvikling planlægger et projekt med arbejdstitlen: ”Kend din Region”. 
  
Projektet skal skabe sammenhæng og kendskab til de landskabsmæssige og kulturelle 
værdier, der er karakteristiske for Region Midtjylland. Projektet henvender sig både til 
regionens egne borgere og til besøgende. Det skal promovere det regionale samarbejde 
som en god idé, og med fokus på regionens potentialer skal det bruges til at skabe alli-
ancer og partnerskaber mellem regionen og aktører inden for kulturen og oplevelsesøko-
nomien. 
  
Kend din Region skal ses som en overskrift for et foreløbig toårigt projekt, som indledes i 
2007 med en række konkrete projekter inden for områderne: Kultur, Turisme og Idræt. 
Af praktiske og tidsmæssige hensyn vil aktiviteterne i 2007 på kultursiden begrænse sig 
til kunst, natur- og kulturhistorie. Samarbejdsparterne vil i særlig grad være de kultur- 
og naturhistoriske museer, kunstmuseerne og de professionelt udøvende kunstnere i 
regionen. Projektet vil senere kunne udvides til de øvrige kulturområder: Musik, teater, 
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dans, film osv. Ud over de allerede nævnte vil turisterhvervet være en central partner i 
samarbejdet omkring projektet. 
  
Projektets overordnede tema er indtil videre ”Ruter og Veje”, som forbinder Midtjyllands 
herligheder og synliggør regionens mangfoldighed. ”Ruter og Veje” skal både forstås 
bogstaveligt som ruter og veje igennem landskabet og i overført betydning som forbin-
delser og sammenhænge imellem kulturmiljøer og kulturinstitutioner. 
  
I forbindelse med den del, der bogstaveligt knytter sig til landskabet, kan der f.eks. blive 
tale om at arrangere løb, vandringer og sejlads gennem det midtjyske landskab. Disse 
aktiviteter kan kombineres med guidede ture og andre former for formidling af veje og 
ruter samt de natur- og kulturmiljøer, ruterne binder sammen eller løber igennem. Den-
ne del af projektet vil blive koordineret med løbsarrangementet ”Fra Kyst til Kyst” arran-
geret af Region Midtjylland for regionens egne medarbejdere. De to arrangementer vil 
med hensyn til tidspunkt og indhold være klart adskilt, og det brede publikum vil ikke 
kunne forveksle de to løb. 
  
I mere overført betydning kan man tale om kunstens veje og rum, og der kan f.eks. fo-
kuseres på de områder der forskes i og hvor der arbejdes med fornyelse og innovation. 
  
Forslag til projekter inden for ”Kend din Region” 
Der arbejdes i øjeblikket med en række projektforslag, som i de kommende måneder vil 
blive udviklet og konkretiseret sammen med Regional Midtjyllands samarbejdsparter 
inden for de forskellige områder. 
  
Projektforslagene er 

 MIDT i kunsten – kunsten i MIDT, som bl.a. omfatter åbne værksteder med del-
tagelse af regionens professionelle billedkunstnere og kunsthåndværkere, inter-
nationale kunstworkshops konferencer og eventuelle samarbejdsprojekter mellem 
kunstnere og kunstmuseer. (Projektet er uddybet i vedhæftede bilag)  

 Ud i landskabet omfatter vandringer, løb og sejlads langs historiske ruter i land-
skabet. Arrangementerne tænkes planlagt og gennemført i samarbejde med regi-
onens idrætsorganisationer, kultur- og naturhistoriske museer.  

 Digtital kunst i byernes rum, som vil være kunstmuseernes projekt. Projektet skal 
efter planen ligge i begyndelsen af 2008. Der vil blive ansøgt om en særskilt be-
villing til denne del af projektet.  

 Ind i husene omfatter arrangementer, hvor museerne og andre institutioner præ-
senterer sig. Denne del af projektet tænkes gennemført på forskellige niveauer 
som spænder fra åbent-hus arrangementer til egentlige særudstillinger. Der læg-
ges op til arrangementer af denne type gennemføres i 2008. 

  
./. Notater om MIDT i kunsten og Ud i landskabet vedlægges. 

  
Økonomi 
  
Af de foreslåede projekter er det planen at gennemføre tre konkrete delprojekter i 2007: 
Midt i Kunsten og et museumsprojekt og en række løbsarrangementer under overskriften 
Ud i landskabet. 
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./. Nøgletal for delprojekterne, som er vedlagt som bilag, er følgende: 
  
1. Midt i Kunsten                                708.000 kr. 
2 a. Museernes Landskabsformidling       520.000 kr. 
2 b. Løb på tværs                               590.000 kr. 
Rådighedsbeløb for hele projektet          182.000 kr. 
Kend din Region i alt 2007                  2.000.000 kr. 
  

./. Projekterne har været behandlet den 6. februar 2007 i Udvalget vedr. kultur, turisme og 
oplevelsesøkonomi. Udvalget anbefaler, at projekterne gennemføres. Det bemærkes, at 
budgettet for Midt i Kunsten er ændret i forhold til det projektforslag, som er blevet be-
handlet i udvalget. Der er redegjort for budgetændringerne til dette projekt i vedlagte 
notat. 
  
Det samlede budget for området Regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter, ud-
gør 5 mio. kr. i 2007. Regionsrådet har tidligere bevilget tilskud på i alt 540.000 kr. 
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1-26-6-07 

24. Ansøgning fra Midt- og Vestjysk Mediefond om støtte til biografdokumentarfil-
men "De Syngende Drenge" 

Resumé 

Midt- og Vestjysk Mediefond ansøger Region Midtjylland om tilskud til produktion af en 
dokumentarfilm om Herning Kirkes drengekor. Filmen har titlen ”De syngende drenge.” 

Forretningsudvalget indstiller, 

at der meddeles afslag på ansøgning om bevilling af 200.000 kr. fra Region Midt-
jyllands midler til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter, til Midt- og 
Vestjysk Mediefond til medfinansiering af dokumentarfilm om Herning Kirkes 
drengekor. 

  
Birgit Jonassen tog forbehold. 

Beslutning 

Sagen bortfaldt som følge af, at ansøgeren har trukket sin ansøgning. 

Sagsfremstilling 

./. Midt og Vestjysk Mediefond ansøger Region Midtjylland om 300.000 kr. til produktion af 
en dokumentarfilm om Herning Kirkes Drengekor. 
  
Ideen bag filmprojektet er ifølge ansøgeren at skildre ”et af de mest progressive og 
fremadstræbende sangmiljøer i Danmark. Herning Kirkes Drengekor, som ledes af Mads 
Bille og Den Jyske Sangskole, som også er for piger, arbejder systematisk med at finde 
og udvikle talentet hos børn, der har lyst til at synge. Herning Kirkes Drengekor er Dan-
marks største leverandør af sangtalenter til konservatoriet og Opera Akademiet. Selv om 
koret holder til i en lille by i Danmark har de tårnhøje ambitioner om at blive blandt de 
bedste drenge- og mandskor i Europa, og koret har i de seneste år efterhånden optrådt i 
alle landets domkirker, i Radiohuset og på festivaler i Europa og USA…” 
  
Filmen vil fokusere på Mads Billes måde at finde og arbejde med de unge talenter på: ”.. 
Mads Bille insisterer på, at talentet er til stede overalt.” Børnene kommer ikke fra ”kultu-
relle hjem” eller ”hjem med klaver”. ”Det handler bare om at skabe forudsætninger, så 
talentet kan folde sig ud. Han (Mads Bille) ser sit arbejde som en demonstration af, at 
det sublime og unikke også kan trives i provinsen, og at talentudviklingen i Herning og 
resultaterne på Nationalscenen er med til at skabe sammenhæng i landets kulturliv.” 
  
Ansøgeren henviser til projektet ”Videnscenter for Unge Stemmer”, der udvikles i samar-
bejde mellem Det Jyske Musikkonservatorium og Herning Kirkes Drengekor. Ansøgeren 
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ser bl.a. dokumentarfilmen som en del af synliggørelsen af dette projekt, som ”er med til 
at markere det særlige sangmiljø i Midtjylland på landsplan.” 
  
Hovedkaraktererne i filmen vil være Mads Bille og fire korsangere, to unge mænd og to 
drenge. I ansøgningen findes korte biografiske oplysninger om personerne, talentet og 
deres kulturelle baggrund. 
  
Optagelserne til filmen vil komme til at foregå til koncerter forskellige steder i landet 
ligesom, der er planlagt optagelser fra en koncert i domkirken i Berlin. Derudover følges 
koret ved øvetimer, før koncerter, til samtaler osv. 
  
Hjemmelivet hos drengene skal de selv filme: ”Deres egne optagelser kan blive en 
spændende kontrast til de professionelle optagelser og vil skildre deres privatliv på en 
anden måde end gennem instruktørens øjne.” Drengene vil forinden komme på et kort 
kursus, så man sikrer, at der kommer noget ud af den del af projektet. 
  
Filmens instruktør er Anne Holst Moulvad, der er uddannet journalist og i 15 år har ar-
bejdet på TV/ Midt-Vest, hvor hun hovedsageligt har arbejdet med længere udsendelser 
og dokumentarprogrammer. Derudover består holdet at bl.a. producer Claus Kok, Hans 
Vittarp og Jens Kolding, der alle har arbejdet med Midt-og Vestjysk Mediefonds større 
produktioner f.eks.”Guds Børn”, ”Zimmerfrei” og ”Tændsats”. 
  
Optagelserne til filmen skal efter planen begynde den 1. april 2007. Visning af filmen 
skal ske fra 1. oktober 2008 og frem. Til ansøgningen er medsendt en lanceringsplan, 
der bl.a. omfatter visning i specialbiografer i Danmark, særforestillinger i så mange bio-
grafer som muligt, et ”roadshow” med visning af og foredrag om filmen. Desuden vil 
filmen blive vist på TV 2 regionerne, der fra 2009 får mere sendetid på egne kanaler. 
Ansøgeren skønner, at filmen falder uden for TV2 Odenses programpolitik. Til gengæld 
mener man, at det vil være realistisk af få filmen vist i DR. Endelig vil filmen blive solgt 
på DVD. 
  
Mediefonden har gode erfaringer med en lignende lancering af filmen ”Guds Børn”, der 
blev vist for over 40.000 tilskuere alene i landets biografer. 
  
Det samlede budget for filmen lyder ifølge ansøgningen på 1.668.945,66 kr. Budgettet 
omfatter udgifter til research, optagelser (Herunder OB-optagelser, der svarer til direkte 
TV-produktioner med mange kameraer – og derfor er omkostningstunge), manus, redi-
gering og administration. Af det samlede budget finder en omsætning svarende til ca. 
1,5 mio. kr. sted i Region Midtjylland. 
  
Filmprojektet søges finansieret via tilskud fra den Vestdanske Filmpulje, som allerede 
har givet manuskriptstøtte på 25.000 kr. Derudover søges puljen om produktionsstøtte 
på 200.000 kr. Det Danske Filminstitut har givet afslag på en ansøgning om støtte. Lo-
kalt og regionalt søges Hans Foxbys Fond, Lysgaard Fonden, Midtjysk Skole og Kultur-
fond, Danske Initiativpuljer – Danske Bank, Herning Kommune og Region Midtjylland. 
Lokalt og regional søges i alt 950.000 kr. Fra andre fonde søges 495.000 kr. Ud over 
manuskriptstøtte er der ikke givet endelige tilsagn, men der foreligger positive tilbage-
meldinger fra Herning Kommune (400.000 kr.) og Midtjysk Skole- og kulturfond (50.000 
kr.) 
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Administrationen bemærker, at projektet matcher de punkter, der er beskrevet for kul-
turområdet i Region Midtjylland. Filmen behandler en særlig måde at arbejde med ta-
lentudvikling på, som er særegen for det midtjyske, og derfor i sig selv er interessant. 
Projektet knytter sig indirekte til ”Videnscenter for Unge Stemmer”, og kan ses som en 
hjælp til profilering af dette projekt, som er støttet økonomisk af Region Midtjylland (Re-
gionsrådsmøde den 13. december 2006, sag nr. 31). 
  
En realisering af projektet kan desuden ses som en styrkelse både at det midtjyske film-
produktionsmiljø og en synliggørelse af det musikalske og kulturelle potentiale i Midtjyl-
land. 
  
Underudvalget vedr. Kultur, Turisme og Oplevelsesøkonomi behandlede ansøgningen på 
sit møde den 6. februar 2007. Udvalget anbefaler, at der gives en bevilling til projektet 
på 200.000 kr. af Regionens kulturmidler. 
  
Det samlede budget for området Regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter, ud-
gør 5 mio. kr. i 2007. Regionsrådet har tidligere bevilget tilskud på i alt 540.000 kr. 
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1-15-1-76-6-07 

25. Politisk organisering af arbejdet med Den regionale udviklingsplan 

Resumé 

Den politiske organisering af arbejdet med den regionale udviklingsplan har været drøf-
tet administrativt med kommunale repræsentanter. Det er enighed om, at Regionsrådets 
midlertidige udvalg vedrørende Den regionale udviklingsplan på en række fællesmøder 
med Kontaktudvalget kan udgøre omdrejningspunktet for Den regionale udviklingsplan. 
De to udvalg har tilsammen 28 medlemmer. Disse får i fællesskab ansvaret for dels at 
sikre partnerskabet vedrørende Den regionale udviklingsplan, og dels at drøfte forslag til 
Den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland – herunder hvilke emner udviklings-
planen skal omhandle. Hvert møde tilrettelægges og afvikles så det bedst muligt under-
støtter dannelsen af en platform for regional dialog og samarbejde, der giver ejerskab og 
forankring til Den regionale udviklingsplan hos de deltagende. Regionsrådet skal inden 
udgangen af 2007 vedtage Den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at den foreslåede proces for udarbejdelse af Den regionale udviklingsplan for Regi-
on Midtjylland godkendes. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Johannes Flensted-Jensen, Martin Merrild, Jonas Dahl, Henning Gjellerod, Kate Runge, 
Aleksander Aagaard og Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Fællesmøderne mellem Udvalget vedrørende Den regionale udviklingsplan og Kontaktud-
valget muliggør en regional dialog. Formålet med den regionale dialog er at udarbejde 
en regional udviklingsplan for Region Midtjylland. Udviklingsplanen kan bedst beskrives 
som en regional konsensus om en vision med perspektiver for den overordnede udvikling 
i regionen. 

  
Såvel proces som udviklingsplan skal sikre synergi og udvikle en tradition for strategisk 
samarbejde på fælleskommunalt og regionalt niveau gennem udvikling af en platform for 
dialog og samarbejde mellem forskellige regionale aktører. 
  
Internationale erfaringer viser, at regionale udviklingsplaner er langsigtede processer, 
der skal vokse ud af praksis. Når forslag til den første regionale udviklingsplan for Region 
Midtjylland offentliggøres ultimo 2007, vil dette forslag derfor være et udtryk for, hvor 
de regionale parter befinder sig i processen på dette tidspunkt. Processen stopper ikke 
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ultimo 2007, da regionale temaer fortløbende vil være genstand for regionale drøftelser, 
der vil resultere i en fortsat revidering af Den regionale udviklingsplan. 
  
Den regionale udviklingsplan kan opfattes som en proces, hvor der skal skabes regional 
konsensus til en vision med perspektiver for regionens udvikling. Et bredt funderet ejer-
skab til den regionale udviklingsplan vil derfor være afgørende for planens betydning og 
kan være et vigtigt redskab i bestræbelser på at skabe identitet og udviklingspotentialer 
samt sikre sammenhæng mellem erhvervsudvikling og samfundsudvikling. 
  
I praksis vil den regionale udvikling derfor være betinget af et godt regionalt samarbejde 
blandt alle væsentlige aktører, når visionerne skal omsættes til handling. 
  
Det er vigtigt at understrege, at ingen regionale aktører har patent på indholdet i Den 
regionale udviklingsplan. Der er ingen aktører der præcist ved, hvad en regional udvik-
lingsplan er endnu ud over, at det er en fælles regional vision for den regionale udvik-
ling, som alle relevante regionale parter kan tilslutte sig. 
  
Nedenstående er nedfældet i lovgivningen: 
  
Den regionale udviklingsplan skal på grundlag af en helhedsvurdering beskrive en ønske-
lig fremtidig udvikling for regionens byer, landdistrikter og yderområder samt for natur 
og miljø (herunder rekreative formål), erhverv (inklusive turisme), beskæftigelse, ud-
dannelse samt kultur. 
  
Den regionale udviklingsplan skal også redegøre for: 

 sammenhængen mellem den fremtidige udvikling og den statslige og kommunale 
planlægning for infrastruktur,  

 sammenhængen med regionens eventuelle samarbejde med tilgrænsende landes 
myndigheder om plan- og udviklingsmæssige emner, og  

 de handlinger, som Regionsrådet vil foretage som opfølgning på udviklingsplanen. 

Derudover kan andre relevante dimensioner med relevans for regional udvikling indgå; 
eksempelvis sundhedsområdet, det sociale område, integration, internationale, interre-
gionale og tværnationale samarbejder mv. 
  
To lovbundne strategier indgår som væsentlige elementer i den regionale udviklingsplan; 
Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og Regionsrådets lokale agenda 21 strategi 
(herudover er der en enkelt lovpligtig sektorplan for råstoffer). 
  
I 1. generation af udviklingsplanen er målgruppen primært kommuner men også organi-
sationer, virksomheder og videninstitutioner. Bidragsydere og inspiratorer i processen er 
derudover selvsagt borgere i Region Midtjylland. 
  
Det er Regionsrådet, der har ansvaret for processens tilrettelæggelse, sender forslag til 
Den regionale udviklingsplan i høring og godkender. Men for at sikre den brede opbak-
ning udarbejder Regionsrådet den i tæt dialog og samarbejde med kommunerne, er-
hvervslivet, uddannelsesinstitutionerne, organisationer og andre interessenter. Der læg-
ges op til en høj grad af åbenhed, hvor også borgerne har mulighed for at følge med og 
medvirke. 
  



 

 

Regionsrådet 28. marts 2007 
 

205 

Den primære effekt er, at der indledes en tradition for strategisk samarbejde på fælles-
kommunalt og regionalt niveau om regional udvikling, der kan tale med en stemme, 
hvor det giver merværdi. 
  
Det fælleskommunale og regionale samarbejde kan sikre en synergieffekt ved investe-
ringer i regionen i forbindelse med udmøntningen af udviklingsmidler inden for forskelli-
ge sektorer i regi af EU, regering, region og kommuner. Derudover kan en slagkraftig 
regional udviklingsplan formå at tilføre de regionale parter en merværdi ved ikke blot at 
udmønte, men også mobilisere udviklingskapital på grund af den større synlighed udvik-
lingsplanen giver. 
  
Kommuner og region kan herved styrke offentlige aktørers rolle inden for erhvervs- og 
samfundsudviklingen, hvis der blandt andet ved hjælp af udviklingsplanen opnås doku-
menterede synergieffekter mellem forskellige sektorer. 
  

Proces for udarbejdelse 
Politisk organisering 
Underudvalget og Kontaktudvalget har tilsammen 28 medlemmer og udgør omdrej-
ningspunktet for Den regionale udviklingsplan. De har i fællesskab ansvaret for dels at 
sikre partnerskabet vedrørende Den regionale udviklingsplan, og dels at drøfte forslag til 
Den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland – herunder hvilke emner udviklings-
planen skal omhandle. 
  
Regionsrådet skal inden udgangen af 2007 vedtage Den regionale udviklingsplan for Re-
gion Midtjylland. 
  
Der er foreløbigt aftalt fire møder i 2007. Ét ultimo april/primo maj og de resterende i 
tilknytning til de af Kontaktudvalget planlagte møder i juni, august og november. Hvert 
møde tilrettelægges og afvikles så det bedst muligt understøtter dannelsen af en plat-
form for regional dialog og samarbejde, der giver ejerskab og forankring til Den regiona-
le udviklingsplan hos de deltagende. 
  
Administrativ organisering 
I tilknytning til fællesmøderne nedsættes en administrativ følgegruppe med deltagelse af 
et antal kommunaldirektører samt regionsdirektøren, direktøren og vicedirektøren for 
Regional Udvikling. 
  
Den administrative følgegruppes opgave er at forberede arbejdet i det politiske forum 
med de langsigtede udfordringer for udviklingen i hele Region Midtjylland. 
  
Under den administrative følgegruppe etableres et åbent sekretariat hvor kommunale 
medarbejdere kan deltage sammen med medarbejdere fra Regional Udvikling. 
  
Input og strategioplæg til Den regionale udviklingsplan 
Forslag til emner, visioner og strategier, der skal indeholdes i udviklingsplanen drøftes 
på fællesmøderne mellem de to udvalg. De forskellige oplæg til emner, visioner og stra-
tegier kan have deres oprindelse mindst fire steder: 
  
A) I de kommunale planstrategier, som udarbejdes og vedtages i løbet af 2007. 
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B) I andre udvalg og processer under og igangsat af Regionsrådet – alle med mulighed 
for bred inddragelse og deltagelse: 

 Regional konference den 8. marts om emner med væsentlig regional betydning  
 Borgerinddragelsesprojektet ”Anna Amalia”  
 Undersøgelser, workshops og konferencer igangsat af politiske udvalg nedsat un-

der Regionsrådet med relation til regional udvikling (landdistrikter, infrastruktur, 
uddannelse, kultur, turisme og oplevelsesøkonomi samt international) 

De forskellige processer og aktiviteter kører parallelt, men forventes i en vis udstrækning 
at vekselvirke. F.eks. skal konferencen 8. marts resultere i et idékatalog, som kan inspi-
rere drøftelserne i Anna Amalia’s saloner og i den videre politiske proces. 
  
C) I aktiviteter igangsat direkte på fællesmøder mellem de to udvalg. Det kunne være 
konferencer eller temadage/-møder om de emner som findes særligt afgørende for den 
regionale udvikling. F.eks. en midtvejskonference for en bredere kreds af kommunale og 
regionale politikere – eventuelt suppleret med andre regionale aktører. 
  
D) I kilder uden for kommuner og region. F.eks. Danmarks Naturfredningsforening og 
andre NGO’er. 
  
Det koordinerende arbejde og den endelige sammenskrivning af visioner og initiativer til 
Den regionale udviklingsplan varetages af sekretariatet og vil finde sted, så Regionsrådet 
kan behandle forslaget til offentliggørelse på sit møde den 12. december 2007. 
  
De foreløbigt aftalte fællesmøder finder sted i tilknytning til de af Kontaktudvalget plan-
lagte møder. Møderne foreslås givet følgende indhold i form af temaer til drøftelse (For-
delingen er tentativ. Den endelige fordeling af temaer skal afstemmes efter tidsplanerne 
for arbejdet med de enkelte temaer i andre fora, så den giver størst muligt indhold til 
drøftelserne): 
  

April/maj 
2007 

Slutproduktet indkredses. Drøftelse af tids- og handleplaner for de forskel-
lige arbejder i andre fora (kommunernes planstrategier, Regionsrådets 
udvalg med relation til regional udvikling, Vækstforum og andre) 

1. juni 
2007 

Erhverv, beskæftigelse, uddannelse og kultur samt internationalisering 

31. august 
2007 

Regionens byer, landdistrikter, yderområder, infrastruktur samt natur og 
miljø 

2. novem-
ber 2007 

Den samlede udviklingsplan 

  
Flere møder kan aftales efter behov. 

  

På møde den 2. marts 2007 tiltrådte Kontaktudvalget forslaget til den politiske organise-
ring af arbejdet med Den regionale udviklingsplan. 
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1-30-129-06-V 

26. Sammensætning af bestyrelserne ved privatbanerne 

Resumé 

Forretningsudvalget behandlede på møde den 2. januar 2007 et forslag til sammensæt-
ning af bestyrelserne ved regionens to privatbaner. Udvalget vedtog at drøfte forslaget 
med Holstebro og Lemvig kommuner, som er aktionærer i Lemvigbanen, inden drøftelse 
i Regionsrådet. Begge kommuner har meddelt, at de ønsker at være politisk repræsente-
ret i bestyrelsen for Lemvigbanen.  

Forretningsudvalget indstiller,  

at Region Midtjyllands repræsentation i bestyrelserne for privatbanerne fastlægges 
på regionsrådsmødet. 

Beslutning 

Sagen blev udsat. 
  
Johannes Flensted-Jensen, Martin Merrild, Jonas Dahl, Henning Gjellerod, Kate Runge, 
Aleksander Aagaard og Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Lemvigbanen og Odderbanen er to selvstændige aktieselskaber med selvstændige besty-
relser og direktører. Midttrafik har aktiemajoriteten i begge selskaber, mens Region 
Midtjylland har hovedparten af finansieringsansvaret for banernes drift. 
  
Odderbanens bestyrelse er i dag sammensat af embedsmænd samt en repræsentant 
med forstand på selskabsret og medarbejderrepræsentanter. Tidligere, hvor kommuner-
ne ejede aktier i Odderbanen, var der placeret politikere som bestyrelsesmedlemmer i 
banen. 
  
Lemvigbanens bestyrelse er i dag sammensat af politikere fra det tidligere Ringkjøbing 
Amt og de kommuner, som har været aktionærer i Lemvigbanen og årligt ydet ca. 1,3 
mio. kr. i tilskud. Efter 1. januar 2007 har Holstebro og Lemvig kommuner tilsammen 
overtaget ca. 20 % af aktierne, og de to kommuner vil fortsat yde tilskud til Lemvigba-
nens drift. 
  
Bestyrelserne i de to privatbaner beskæftiger sig hovedsageligt med driftsmæssige 
spørgsmål, og politiske beslutninger om de to baners fremtid vil primært være et anlig-
gende for Midttrafik og for så vidt angår anlægsinvesteringer og køb af trafikydelser Re-
gionsrådet. 
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Forretningsudvalget behandlede på møde den 2. januar 2007 forslag til ændring af be-
styrelsernes sammensætning, hvor bestyrelserne sammensættes af regionale og kom-
munale embedsmænd samt faglige repræsentanter og medarbejderrepræsentanter såle-
des: 
  
Odderbanen: 
Bestyrelsesformand: Direktøren i Midttrafik 
Bestyrelsesmedlemmer: 
1 administrativ regional repræsentant 
1 faglig repræsentant 
2 medarbejderrepræsentanter 
I alt 5 medlemmer af bestyrelsen i Odderbanen 
  
Lemvigbanen: 
Bestyrelsesformand: Direktøren i Midttrafik 
Bestyrelsesmedlemmer: 
1 administrativ regional repræsentant 
1 faglig repræsentant 
2 kommunale repræsentanter 
2 medarbejderrepræsentanter 
I alt 7 medlemmer af bestyrelsen i Lemvigbanen 
  
Forretningsudvalget vedtog at drøfte sagen med Holstebro og Lemvig kommuner før 
drøftelse i Regionsrådet. 
  
Både Holstebro og Lemvig kommuner har efterfølgende tilkendegivet, at de ønsker at 
være politisk repræsenteret i bestyrelsen for Lemvigbanen. 
  
For så vidt angår regional repræsentation i bestyrelsen finder administrationen det mest 
hensigtsmæssigt, at en administrativ medarbejder er placeret i bestyrelsen, da arbejdet 
primært vil være af driftsmæssig karakter. 
  
De nuværende bestyrelser fortsætter deres virke frem til næste ordinære generalforsam-
ling, som afholdes i maj. Det er den siddende bestyrelse, som indkalder generalforsam-
lingen. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen med baggrund i vedtægterne og de 
tilkendegivelser, som region og kommuner overfor Midttrafik har givet. Bestyrelsen kon-
stituerer sig, og den nye formand indkalder til bestyrelsesmøde. 
  
Midttrafik udarbejder forslag til revision af nuværende vedtægter og aktionæroverens-
komst for privatbanerne med henblik på godkendelse på generalforsamlingen.  
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1-15-1-76-6-07 

27. Vedtagelse af tidsplan for udarbejdelse af råstofplan for Region Midtjylland. 

Resumé 

Regionsrådet skal inden udgangen af 2007 lave en plan med overordnede retningslinier 
for indvinding og forsyning med råstoffer i Region Midtjylland. Råstofplanen skal omfatte 
en periode på mindst 12 år. Et forslag til råstofplan skal udsendes i høring inden udgan-
gen af 2007. Udvalget vedrørende den regionale udviklingsplan anbefaler, at tidsplanen 
vedtages. 

Forretningsudvalget indstiller,  

at forslag til tidsplan for udarbejdelse af Råstofplan for Region Midtjylland godken-
des. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Johannes Flensted-Jensen, Martin Merrild, Jonas Dahl, Henning Gjellerod, Kate Runge, 
Aleksander Aagaard og Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Regionsrådet skal ifølge Råstoflovens § 5 udarbejde en plan for indvinding og forsyning 
med råstoffer. Råstofplanen udarbejdes på grundlag af kortlægning og skal omfatte en 
periode på mindst 12 år. På baggrund af en samlet vurdering af udviklingen i regio-
nen fastlægger regionsrådet overordnede retningslinjer for råstofindvindingen, herunder 
udlæg af graveområder og råstofinteresseområder 
i råstofplanen. Kommunalbestyrelserne er bundet af råstofplanen i deres planlægning og 
administration. 
  
Før udarbejdelsen af et forslag til råstofplan skal regionsrådet indkalde ideer, forslag 
m.v. med henblik på planlægningsarbejdet. Indkaldelse sker ved offentlig bekendtgørel-
se. Regionsrådets forslag til råstofplan udsendes i offentlig høring med en frist på 8 uger 
til at fremsætte indsigelser. Regionsrådet gennemgår råstofplanen hvert fjerde år i for-
bindelse med revision af den regionale udviklingsplan for at vurdere, om der er behov for 
justeringer eller revision. På dette grundlag beslutter regionsrådet, om der er behov for 
at udarbejde en ny råstofplan. 
  
Der er etableret en følgegruppe med bred deltagelse, som er inviteret til at deltage i ar-
bejdet: Kommunerne, Kalk- og Teglforeningen, Dansk Industri, Vejdirektoratet, Miljømi-
nisteriet/Miljøcentrene, Danmarks Naturfredningsforening (DN), Landbruget (blandt an-
det Skejby). 
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./. Administrationen har udarbejdet udkast til tidsplan for vedtagelsen af Råstofplan 2007, 
som vedlægges. Tidsplanen følger i store træk den regionale udviklingsplans forløb. 
Frem til maj identificeres de vigtigste problemstillinger ved råstofindvindingen. Første 
offentlige høring om temaer og problemstillinger løber fra 9. maj til 4. juli. Derefter ud-
arbejdes et udkast til råstofplan, som kan politisk behandles i slutningen af 2007, og 
udsendes i offentlig høring ved årsskiftet. 
  
Udvalget vedrørende den regionale udviklingsplan har på sit møde den 26. februar 2007 
behandlet tidsplanen for udarbejdelse af Råstofplan for Region Midtjylland. Udvalget an-
befaler, at tidsplanen vedtages. 
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28. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejds-
program for 2007 på jordforureningsområdet 

Resumé 

Region Midtjylland skal hvert år til Miljøstyrelsen indberette indsatsen på jordforure-
ningsområdet i det foregående år og redegøre for planlagte aktiviteter i det aktuelle år. I 
forbindelse med et dagsordenforslag i Folketinget om en statslig indsats over for de store 
forureninger har Danske Regioner lovet en redegørelse for regionernes indsats på områ-
det. Det foreslås, Region Midtjylland i 2007 i hovedtrækkene fastholder det hidtidige ak-
tivitetsniveau, svarende til bevillingen. På en række områder vil der i løbet af året blive 
udarbejdet strategier for det videre arbejde med jordforureninger i regionen.  

Forretningsudvalget indstiller, 

at indberetningen til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og forslag til overordnet 
strategi for indsatsen på jordforureningsområdet i 2007 godkendes, herunder 

  
at Region Midtjylland fastholder det hidtidige indsatsniveau, svarende til bevillin-

gen, i 2007 i områder med drikkevand. I løbet af 2007 skal det videre arbejde i 
drikkevandsområderne fastlægges i samarbejde med kommunerne og staten, 

  
at Region Midtjylland fastholder det hidtidige indsatsniveau, svarende til bevillin-

gen, i byerne i 2007, hvor menneskers sundhed kan påvirkes af jordforurening. 
I løbet af 2007 skal det videre arbejde fastlægges i samarbejde med kommu-
nerne, 

  
at Region Midtjylland i 2007 gennemfører et udviklingsprogram i forbindelse med 

oprensningen på Høfde 42. Det drejer sig dels pilotprojekter i samarbejde med 
private virksomheder, dels om forskningsprojekter i samarbejde med Aarhus 
Universitet og Cheminova, og 

  
at administrationen bemyndiges til gennem Danske Regioner at indgå i drøftelser 

med staten om en vurdering af den samlede indsats mod de store forureninger, 
  
idet arbejdsprogrammet for 2007 eventuelt senere vil kunne blive justeret efter drøftel-
ser i det midlertidige udvalg for Jordforurening. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
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Johannes Flensted-Jensen, Martin Merrild, Jonas Dahl, Henning Gjellerod, Kate Runge, 
Aleksander Aagaard, Anders Kühnau og Dan Boyter var forhindret i at deltage i sagens 
behandling. 

Sagsfremstilling 

Efter § 18 i Lov om Jordforurening skal Region Midtjylland hvert år til Miljøstyrelsen ind-
berette indsatsen på jordforureningsområdet i det foregående år og redegøre for plan-
lagte aktiviteter i det aktuelle år. Fristen for indberetningen er i år den 1. april 2007. 
Indberetningen indeholder en aktivitetsoversigt for det foregående år og en plan for ak-
tiviteterne i indeværende år. Udkast til indberetning er udsendt til kommunerne til kom-
mentering. Kommunernes bemærkninger og forslag til aktiviteter er indarbejdet i det 
foreliggende forslag til indberetning. 
  

./. Sammendrag af arbejdsprogram for 2007 (fra indberetningen), og Udkast til indberet-
ning for 2006 er vedlagt. 
  
I forbindelse med et dagsordenforslag i folketinget om en statslig indsats over for de 
store forureninger (over 10 millioner kr.), har miljøminister Connie Hedegaard udtalt, at 
hun i løbet af nogle måneder vil evaluere regionernes indsats. Som følge heraf det har 
formanden for det Regionale Udvalg under Danske Regioner, Carl Holst, på vegne af 
Danske Regioner skrevet til Miljøministeren, at hun snarest vil få en redegørelse om re-
gionernes indsats. På det grundlag er der påbegyndt et arbejde omkring problematikken 
i regi af Danske Regioner. Region Midtjylland deltager aktivt i de nedsatte udrednings-
grupper. 
  
Strategi 
Det foreslås i arbejdsprogrammet for 2007, at Region Midtjylland fastholder indsatsni-
veauet i 2007 i drikkevandsområderne. I løbet af 2007 fastlægges det videre arbejde i 
drikkevandsområderne i samarbejde med kommunerne og staten. 
  
Det foreslås videre, at Region Midtjylland fastholder indsatsniveauet i byerne i 
2007, hvor menneskers sundhed kan påvirkes af jordforurening. Arbejdet sker i samar-
bejde med kommunerne, og omfatter dels at uskadeliggøre sundhedstruende jordforure-
ninger, og dels hurtigst muligt at afklare om der er forurening på mistænkte grunde, 
også af hensyn til retssikkerheden. 
  
Det er vigtigt, at metoderne til oprensning af jordforurening hele tiden forbedres, så op-
rensningerne kan ske så effektivt som muligt. Det foreslås på den baggrund, at Region 
Midtjylland gennemfører et udviklingsprogram i forbindelse med oprensningen på Høfde 
42. I 2007 påtænkes dels gennemførelse af pilotprojekter i samarbejde med private 
virksomheder, dels forskningsprojekter i samarbejde med Aarhus Universitet og Chemi-
nova. 
  
Region Midtjylland tilkendegiver i forslaget til arbejdsprogram for 2007, at der bliver ta-
get hånd om jordforureninger i regionen på en fornuftig måde. Meget store forureninger, 
med priser på oprensning på over 10 eller 30 millioner kroner, rejser dog helt særlige 
problemer. Det foreslås i den sammenhæng, at administrationen bemyndiges til, gen-
nem Danske Regioner, at indgå i drøftelser med staten om en vurdering af den samlede 
indsats mod sådanne store forureninger. 
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29. Godkendelse af forpligtende samarbejder på gymnasieområdet 

Resumé 

I henhold til § 14 i Lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale ud-
dannelser og almen voksenuddannelse m.v. skal gymnasier og HF-kurser indgå i et for-
pligtende samarbejde med andre institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannel-
sen til studentereksamen eller uddannelsen til højere forberedelseseksamen inden for et 
geografisk område, der i forhold til uddannelsesstederne ligger i en passende geografisk 
afstand fra de unge uddannelsessøgendes bopæl. 
  
Et forpligtende samarbejde omfatter koordineringen af institutionernes kapacitet, udbud 
af studieretninger, valgfag og elev- og kursistfordeling. 
  
Regionsrådet godkender efter indstilling fra institutionerne de forpligtende samarbejder. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at Regionsrådet i 2007 og 2008 følger anbefalingen fra gymnasierne i Region Midt-
jylland og inddeler Region Midtjylland i fire forpligtende samarbejder, der følger 
de gamle amtsgrænser inden for regionen, 

 
at Regionsrådet evaluerer denne ordning i 2008, når man har fået erfaringer med, 

hvordan søgemønstret falder ud, og 
 
at alle fire forpligtende samarbejder mødes indledningsvis ved fordelingsudvalgs-

mødet i april måned med henblik på at afklare fordelingsbehov på tværs af for-
pligtende samarbejder. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Johannes Flensted-Jensen, Martin Merrild, Jonas Dahl, Henning Gjellerod, Kate Runge, 
Aleksander Aagaard, Anders Kühnau og Dan Boyter var forhindret i at deltage i sagens 
behandling. 

Sagsfremstilling 

I henhold til § 14 i Lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale ud-
dannelser og almen voksenuddannelse m.v. skal gymnasier og HF-kurser indgå i et for-
pligtende samarbejde med andre institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannel-
sen til studentereksamen eller uddannelsen til højere forberedelseseksamen inden for et 
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geografisk område, der i forhold til uddannelsesstederne ligger i en passende geografisk 
afstand fra de unge uddannelsessøgendes bopæl. 
  
  
Et forpligtende samarbejde omfatter koordineringen af institutionernes kapacitet, udbud 
af studieretninger, valgfag og elev- og kursistfordeling.  
  
Det er institutionerne selv, der skal finde sammen i de forpligtende samarbejder, og det 
er derfor dem, som definerer det geografiske område, som skal danne grundlag for sam-
arbejdet. 
  
Regionsrådet godkender efter indstilling fra institutionerne de forpligtende samarbejder. 
Hvis Regionsrådet finder det nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af institutionernes for-
pligtelser til at samarbejde, kan rådet påbyde bestemte institutioner at indgå i et forplig-
tende samarbejde med hinanden. 
  
Gymnasierne i Region Midtjylland har etableret en koordinationsgruppe med en repræ-
sentant fra hvert af de fire gamle amter samt regionens repræsentant i rektorforenin-
gens forretnings-udvalg. 
  

./. Koordinationsgruppens indstilling er sendt til regionen. Heri foreslår et flertal i koordina-
tionsgruppen, at Region Midtjylland inddeles i fire forpligtende samarbejder, der følger 
de gamle amtsgrænser inden for regionen.  
  
Det fremhæves, at det er afgørende for en hensigtsmæssig kapacitetsudnyttelse, at der 
er et tæt samarbejde om fordelingen af ansøgere mellem de fire forpligtende samarbej-
der i regionen samt med de tilgrænsende samarbejder i naboregionerne. 
  

./. Rektorerne fra de fire gymnasier i det gamle Viborg Amt har i et alternativt fremsendt 
forslag foreslået, at Silkeborg, Randers og Faurskov kommuner danner forpligtende 
samarbejde med gymnasierne i Viborg og Skive kommuner.  
Rektorerne anfører i henvendelsen bl.a., at gymnasierne i det gamle Viborg Amt er ban-
ge for at blive udelukket fra diskussioner af væsentlig interesse, og at en opdeling, der 
følger de gamle amtsgrænser, giver forpligtende samarbejder af meget uens størrelser. 
Endvidere henviser man til, at Undervisningsministeriet i vejledningen om forpligtende 
samarbejder har nævnt fem institutioner som minimum for et forpligtende samarbejde. 
  
Omvendt har Undervisningsministeriet i samme vejledning skrevet, at man forventer, at 
der på landsplan oprettes 15-25 forpligtende samarbejder, dvs. ikke mindre end det an-
tal samarbejder, som ville opnås, hvis der skulle tages udgangspunkt i den tidligere 
amtskommunale opdeling. 
  
Administrationen har holdt møde med koordinationsgruppen, hvor man drøftede de to 
forslag. Administrationen foreslår på baggrund grund af drøftelsen: 

 at man i 2007 og 2008 inddeler Region Midtjylland i fire forpligtende samarbej-
der, der følger de gamle amtsgrænser inden for regionen  

 at man evaluerer denne ordning i 2008, når man har fået erfaringer med, hvor-
dan søgemønstret falder ud  
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 at alle fire forpligtende samarbejder mødes indledningsvis ved fordelingsud-
valgsmødet i april måned med henblik på at afklare fordelingsbehov på tværs af 
forpligtende samarbejder. 

Med den løsning tager man hensyn til alle parter. For det første får man mulighed for at 
fortsætte det konstruktive samarbejde i de tidligere amter. For det andet kan man tilgo-
dese ønsket fra rektorerne i det tidligere Viborg Amt om at være med i overordnede 
drøftelser, når alle fire fordelingsudvalg mødes som indledning på fordelingsproceduren. 
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30. Nedsættelse af fordelingsudvalg på gymnasieområdet og udpegning af repræ-
sentanter til fordelingsudvalgene 

Resumé 

Regionsrådet har efter § 12 i Lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengym-
nasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. til opgave i samarbejde med de 
institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen til studentereksamen og uddan-
nelsen til højere forberedelseseksamen i regionen, at koordinere fordelingen af elever og 
kursister til disse uddannelser. 
  
Regionsrådet skal nedsætte et fordelingsudvalg for hvert af de forpligtende samarbejder 
samt udpege 1-2 repræsentanter for Regionsrådet til hvert fordelingsudvalg. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at Regionsrådet nedsætter fire fordelingsudvalg, og 
  
at Regionsrådet udpeger 2 repræsentanter for Regionsrådet til hvert fordelingsud-

valg. 

Beslutning 

Regionsrådet besluttede, 
  
at Regionsrådet nedsætter fire fordelingsudvalg, og 
  
Regionsrådet udpeger følgende repræsentanter til fordelingsudvalgene: 
Fordelingsudvalget dækkende det tidligere Århus Amt: (A) ogKate Runge (V) 
Fordelingsudvalget dækkende det tidligere Ringkjøbing Amt: (B) og Jørgen Nørby (V) 
Fordelingsudvalget dækkende (en del af) det tidligere Viborg Amt: (A) og Poul Dahl (V) 
Fordelingsudvalget dækkende (en del af) det tidligere Vejle Amt: (F) og Anne V. Kristen-
sen (V) 
  
Johannes Flensted-Jensen, Martin Merrild, Jonas Dahl, Henning Gjellerod, Kate Runge, 
Aleksander Aagaard, Anders Kühnau og Dan Boyter var forhindret i at deltage i sagens 
behandling. 

Sagsfremstilling 

Regionsrådet har efter § 12 i Lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengym-
nasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. til opgave i samarbejde med de 
institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen til studentereksamen og uddan-
nelsen til højere forberedelseseksamen i regionen, at koordinere fordelingen af elever og 
kursister til disse uddannelser. 
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Regionsrådet skal nedsætte et fordelingsudvalg for hvert af de forpligtende samarbejder. 
  
Et fordelingsudvalg består af 1-2 repræsentanter for regionsrådet samt lederne fra de 
institutioner, der deltager i det forpligtende samarbejde. Endvidere deltager lederne af 
de private gymnasieskoler og HF-kurser i det pågældende geografiske område. 
  
Fordelingsudvalget kan bestemme, at ledere af institutioner for erhvervsrettet uddannel-
se inden for det pågældende geografiske område kan være medlemmer af udvalget. 
  
Fordelingsudvalget foretager fordelingen af ansøgere, når antallet af ansøgere til en be-
stemt uddannelse ved en institution overstiger den fastsatte kapacitet for den pågæl-
dende uddannelse. 
  
Regionen stiller sekretariatsmæssig betjening til rådighed for fordelingsudvalgene. 
  
Administrationen anbefaler, at Regionsrådet nedsætter fire fordelingsudvalg og udpeger 
1-2 repræsentanter for Regionsrådet til hvert af disse udvalg. 
  
Det skal bemærkes, at mødet i fordelingsudvalgene af hensyn til tidsfristerne i den efter-
følgende optagelsesprocedure er fastsat til torsdag den 12. april 2007 klokken 9.00 i 
Viborg. 
  


