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Angående punkt 7 på dagsordenen til udvalgets 2. møde: 
Århus Kommunes ordning med sekretærbistand til 
byrådsmedlemmer. 
 
Som det fremgår af dagsordenens punkt 7 og det udsendte materiale 
fra Århus Kommune, er der i Århus Kommune i forbindelse med 
budgetforliget for 2009 – 2012 aftalt mulighed for, at 
byrådsmedlemmerne kan få individuel sekretærbistand.  
 
Poul Müller bad på udvalgets første møde om en drøftelse af denne 
ordning. 
 
I henhold til forslaget til revideret arbejdsplan for udvalget er der på 
udvalgets 4. møde den 20. august planlagt en drøftelse af 
regionsrådsmedlemmernes vilkår for at udføre deres hverv.  
 
Drøftelsen tænkes at omhandle teknisk udstyr, aviser og andre 
abonnementer og den praktiske og faglige hjælp som 
regionsrådsmedlemmerne kan få i administrationen. 
 
Det foreslås derfor, at drøftelsen af Århus Kommunes ordning med 
sekretærbistand til byrådsmedlemmerne udskydes til mødet den 20. 
august og indgår i den allerede planlagte  drøftelse af 
regionsrådsmedlemmernes vilkår. 
 
 
Til orientering vedlægges en beskrivelse af den bistand, som 
regionsrådsmedlemmerne får i dag af Region Midtjyllands 
administration i forbindelse med udførelsen af deres hverv. 
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Angående punkt 7 på dagsordenen til udvalgets 2. møde: År-
hus Kommunes ordning med sekretærbistand til brådsmed-
lemmer. 
 
 
Beskrivelse af den administrative bistand til regionsrådsmed-
lemmerne i Region Midtjylland. 
 
 
Regionsrådsmedlemmerne i Region Midtjylland kan i dag rekvirere bi-
stand i administrationen på en lang række områder, når det drejer sig 
om at understøtte deres funktion som regionsrådsmedlemmer. 
 
Nedenfor er kort redegjort for regionsrådsmedlemmernes muligheder 
for at få bistand fra administrationen. 
 
 
Praktisk bistand 
 
Regionsrådsmedlemmerne får hjælp til tilmelding til møder og konfe-
rencer, bestilling af kurser, transport og overnatning i Regionssekre-
tariatet. 
 
Regionsrådssekretariatet bistår desuden regionsrådsmedlemmerne og 
partierne med mødebooking og bestilling af mødeforplejning i forbin-
delse med gruppemøder og andre møder. 
 
Regionsrådsmedlemmerne kan desuden få praktisk bistand fra Regi-
onssekretariatet og/eller andre dele af administrationen, når det dre-
jer sig om praktiske forhold i forbindelse med midlertidige udvalg, po-
litikerpaneler og varetagelsen af regionale hverv efter udpegning fra 
Regionsrådet. 
 
For så vidt angår formanden og de to næstformænd er der tilknyttet 
en fast sekretær til disse. De øvrige regionsrådsmedlemmer vil kunne 
rekvirere den praktiske hjælp ved at henvende sig til administratio-
nen. 
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Regionsrådsmedlemmerne får endvidere praktisk hjælp til brug af it, 
herunder introduktion/undervisning i de programmer, der anvendes i 
regionen. 
 
 
Faglig bistand 
 
Regionsrådsmedlemmerne kan rekvirere faglig bistand fra administra-
tionen på en række områder. 
 
Det gælder i forhold til hjælp til udarbejdelse af oplæg, powerpoint-
præsentationer, taler og lignende, når det er i forbindelse med, at det 
pågældende regionsrådsmedlem skal varetage et regionalt hverv. 
 
Regionsrådsmedlemmerne kan få sparring i administrationen i forhold 
til varetagelsen af bestyrelsesposter mv., som de er udpeget til af 
Regionsrådet. Hertil kommer, at der er etableret et antal politikerpa-
neler, som direkte har til formål at understøtte regionsrådsmedlem-
mernes vareagelse af bestyrelsesposter og lignende. 
 
Regionsrådsmedlemmerne har adgang til at stille spørgsmål til admi-
nistrationen. 
 
Regionsrådsmedlemmerne kan rekvirere den faglige bistand ved at 
henvende sig til administrationen. 
 
 
Bistand til politisk arbejde 
 
Region Midtjylland kan ikke ifølge gældende lovgivning give bistand i 
forbindelse med regionsrådsmedlemmernes politiske arbejde. 
 
Fælles bistand 
 
Ved siden af den bistand, som det enkelte regionsrådsmedlem kan få 
i administrationen, er der en række konkrete initiativer, der er rettet 
mod at understøtte regionsrådsmedlemmernes arbejde på det prakti-
ske plan mere generelt. 
 
Det drejer sig f.eks. om ”Presseklip”, hvor regionsrådsmedlemmerne 
kan holde sig orienteret om de regionale avisers artikler vedrørende 
Region Midtjylland. 
 
Det drejer sig f.eks. også om etableringen af et elektronisk møde- og 
afregningssystem, der skal lette regionsrådsmedlemmernes arbejde 
med at føre møde- og kørselsregnskab og om opbygningen af et poli-
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tikerintranet, der på sigt skal fungere som et praktisk oplsgsværk for 
regionsrådsmedlemmerne. 
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