
 
 

 
 
 
Anmodning om dispensation i forhold til honorering af udvalg i 
Region Midtjylland 
 
I Region Midtjylland har Regionsrådet i foråret 2009 drøftet erfarin-
gerne med den nye politiske styreform for regionerne på baggrund af 
erfaringerne fra denne første valgperiode. 
 
I Region Midtjylland har Regionsrådet i perioden 2007 – 2009 nedsat 
en lang række midlertidige udvalg i henhold til §13, stk. 6 i lov om 
regioner, der har haft til opgave at belyse forskellige konkrete, af-
grænsede emner. De midlertidige udvalg har – med nogle få undta-
gelser – fungeret i mellem 6 til 12 måneder. De midlertidige udvalg 
har ikke haft tillagt nogen beslutnings- eller indstillingskompetence. 
 
I Region Midtjylland har Forretningsudvalget således været det ene-
ste gennemgående udvalg i indeværende valgperiode. 
 
På baggrund af erfaringerne fra den indeværende valgperiode er det 
et samlet Regionsråds opfattelse, at der er behov for at sikre en mere 
kontinuerlig politisk bevågenhed i forhold til regionens hovedopgaver 
i den kommende valgperiode.  
 
Det er således Regionsrådets vurdering, at det er nødvendigt med en 
række gennemgående udvalg for at sikre en mere hensigtsmæssig 
politisk organisering og understøttelse af Regionsrådets arbejde i Re-
gion Midtjylland. 
 
Konkret påtænker Regionsrådet at nedsætte et mindre antal udvalg 
(formentlig 3 – 5 udvalg), der skal fungere i længere tid og eventuelt 
i hele den kommende valgperiode. Udvalgene skal hver især følge en 
eller flere af regionens hovedopgaver. Udvalgene vil ikke få tillagt be-
slutnings- eller indstillingskompetence i forhold til Regionsrådet eller 
Forretningsudvalget. 
 
Det er Region Midtjyllands opfattelse, at der er hjemmel i lov om re-
gioner til at nedsætte sådanne gennemgående udvalg. 
 

Dato 12.05.2009 

Sagsbehandler: Bob Nielsen

Tel. +45  8728 5310

Bob.Nielsen@stab.rm.dk

Side 1/2

Indenrigs- og Socialministeriet  

Holmens Kanal 22 

1060 København K 

Regionshuset
Viborg

Regionssekretariatet
Skottenborg 26

Postboks 21
DK-8800 Viborg

Tel. +45 8728 5000
www.regionmidtjylland.dk



 

 
 

Side 2/2

Det er i den forbindelse det samlede Regionsråds opfattelse, at arbej-
det i de ovennævnte gennemgående udvalg bør kunne honoreres i 
henhold til reglerne om honorering af udvalgsarbejde i hele udvalgets 
funktionsperiode, og ikke som tilfældet er i dag kun i maksimalt et år 
jf. reglerne i § 7 i bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. 
for varetagelsen af regionale hverv. 
 
På den baggrund vil Region Midtjylland med henvisning til §36 i lov 
om regioner anmode Indenrigs- og Socialministeren om dispensation 
i forhold til reglerne om, at der kun kan ydes udvalgshonorering til 
udvalg i maksimalt et år, således at de ovennævnte gennemgående 
udvalg kan ydes udvalgshonorering i deres fulde funktionsperiode.  
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