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Side 2

1) Konstituering af udvalget jf. Regionsrådets beslutning og 
standardforretningsorden. 
 
Udvalget konstituerede sig. Bent Hansen er formand og Aleksander Aagaard er næstformand. 
 
 
2) Eventuelle bemærkninger til dagsordenen. 
 
Der var ingen bemærkninger til dagsordenen. 
 
 
3) Kommissorium. 
 
Udvalget gennemgik det af Regionsrådet vedtagne kommisorium for Midlertidigt udvalg, der 
skal evaluere den politiske organisering i Region Midtjylland, herunder med særligt fokus på de 
midlertidige udvalg. 
 
Der var her en kort gennemgang af udvalgets opgaver. 
 
Der var ingen bemærkninger til kommissoriet. 
 
 
4) Mødekalender, herunder hvad skal udvalget nå til hvornår. 
 
Udvalget aftalte følgende mødekalender: 
 

• Mandag den 25. maj 2009 kl. 12 – 14, 
• Tirsdag den 23. juni 2009 i forlængelse af mødet i Forretningsudvalget samme dag 

(max. indtil kl. 17.00), 
• Torsdag den 20. august 2009 kl. 12 – 14, og 
• Tirsdag den 22. september 2009 kl. 16 – 18. 

 
Møderne holdes i Regionshuset Viborg. 
 
Udvalget drøftede kort, hvorvidt der skal inviteres eksterne oplægsholdere til at deltage i et af 
møderne, men besluttede at tage stilling til dette på et senere tidspunkt, da der pt. ikke ses 
behov herfor. 
 
 
 
5) Indledende drøftelse af evaluering af den politiske struktur. 
 
Regionsdirektør Bo Johansen redegjorde indledningsvis for administrationens erfaringer med 
den politiske organisering i Region Midtjylland.  
 
Bo Johansen fremhævede særligt for tre forhold vedrørende den politiske organisering, der vil 
være relevante at drøfte. For det første vederlagsreglerne omkring de midlertidige udvalgs 
tidsbegrænsede funktion og dermed fraværet af faste udvalg, der kan følge et område gennem 
længere tid og derved skabe en kontinuitet. For det andet Forretningsudvalgets rolle og 
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funktion, herunder Forretningsudvalgets størrelse, og for det tredje et spørgsmål om, hvordan 
administrationens rolle skal være i forhold til at belyse politiske henvendelser, når de sættes 
på dagsordenen til Forretningsudvalget og Regionsrådet.  
 
Regionsrådsformand Bent Hansen orienterede om, at Danske Regioner vil drøfte de politiske 
rammer for regionerne med Regeringen i forbindelse med budgetforhandlingerne i juni måned. 
Det betyder, at der måske vil gælde andre vilkår for regionernes styrelse fra næste 
valgperiode.  
 
Der var herefter en runde, hvor udvalgets medlemmer fremkom med deres synspunkter på og 
forslag til den fremtidige politiske organisering i Region Midtjylland med en efterfølgende kort 
drøftelse. 
 
Der var her bred enighed om, at der skal tilstræbes en politisk organisering, som understøtter, 
at alle regionsrådsmedlemmerne føler sig forpligtede og engagerede i det politiske arbejde, og 
at der sikres en oplevelse af reel politisk indflydelse generelt blandt alle Regionsrådets 
medlemmer. 
 
Der blev i den forbindelse bl.a. tilkendegivet fra udvalget, at der fremover bør etableres mere 
faste udvalg, end tilfældet er pt., da det vil være en af metoderne til at sikre en bredere 
politisk inddragelse og kontinuitet. De faste udvalg vil kunne følge regionens hovedområder. 
Det blev endvidere tilkendegivet, at der samtidig fortsat skal etableres mere ad hoc-baserede, 
tidsbegrænsede udvalg, som skal belyse konkrete afgrænsede emner. I forhold til udvalgene 
var der samtidig et ønske om at styrke udvalgenes rolle ved at sikre, at alle udvalg 
afrapporterer deres arbejde til det samlede Regionsråd. Det kan være på et temamøde og/eller 
som et punkt på Regionsrådets dagsorden. 
 
Udvalgets medlemmer tilkendegav, at der bør være mulighed for at yde udvalgshonorering i 
mere end et år. Ligesom det blev anført, at kørselsgodtgørelsen, specielt pga. 60 dages reglen, 
ikke står mål med de faktiske udgifter til transport for regionsrådsmedlemmerne. 
 
I forhold til Forretningsudvalget var der generelt et ønske om, at Forretningsudvalget i højere 
grad skal varetage rollen som stående udvalg. Forretningsudvalget skal således i højere grad 
være sagsforberedende og afklarende i forhold til Regionsrådet. Der var fra flere sider et ønske 
om at mindske antallet af medlemmer i udvalget med henblik på at gøre det mere 
operationelt, mens det fra andre i udvalget blev fremhævet, at det er vigtigt, at alle de 
politiske partier i Regionsrådet er repræsenteret i Forretningsudvalget. Der var desuden 
generelt et ønske om, at orienteringssagerne ikke skal fylde så meget i Forretningsudvalget.   
 
Medlemmerne af udvalget tilkendegav samstemmende, at besigtigelsesturene og 
temamøderne spiller en vigtig rolle i den politiske struktur, og at de skal bibeholdes fremover. 
Det gælder både de lukkede og de åbne temamøder. Der blev fra flere sider givet udtryk for, 
at der måske skal arrangeres flere temamøder for at sikre tilstrækkelig tid til emnerne. 
 
Der var fra flere sider et ønske om at give Regionsrådet bedre mulighed for at følge arbejdet i 
Vækstforum og Midttrafik. Det kunne f.eks. være via regelmæssige tilbagerapporteringer på 
Regionsrådets temamøder fra de regionsrådsmedlemmer, der er udpeget til Vækstforum og 
Midttrafik. 
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Der var herudover en række konkrete forslag til ændringer i den måde, det politiske systenm 
fungerer på. Der var således en henvisning til Århus Kommune, hvor byrådsmedlemmerne har 
fået mulighed for individuel sekretærbistand. Denne ordning vil administrationen belyse med 
henblik på udvalgets næste møde. Forslagene vil indgå i det videre arbejde i udvalget.  
 
Bent Hansen samlede op på udvalgets forslag og drøftelser. 
 
Udvalget bad administrationen udarbejde et forslag til en dispensationsansøgning til 
Velfærdsministeriet i forhold til vederlagsreglerne om stående udvalg til næste møde i 
udvalget.  
 
Dispensationsansøgningen skal omfatte, at der gives mulighed for, at Region Midtjylland kan 
nedsætte en række stående udvalg, der får udvalgshonorering i mere end et år. 
 
Udvalget bad endvidere administrationen udarbejde en beskrivelse af, hvordan en fremtidig 
politisk organisering i Region Midtjylland kan se ud med baggrund i udvalgets foreløbige 
drøftelser, såfremt der ikke kan opnås en dispensation fra de gældende regler. Denne 
beskrivelse skal ligeledes udarbejdes til det næste møde i udvalget. 
 
 
  
6) Eventuelt 
 
Der var ingen bemærkninger under eventuelt. 
 
 
 
 
 
 


