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Dagsorden til møde i 

Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske 
struktur 
 
 
Tid: Mødet afholdes mandag den 25. maj 2009 kl. 12 – 14 
Sted: Mødelokale B1 i Regionshuset Viborg 
 
Der vil i forbindelse med mødet blive serveret smørrebrød. 
 
 
Regionsrådsmedlemmer: 

 
Bent Hansen  
Johannes Flensted-Jensen 
Aleksander Aagaard 
Poul Müller 
Anna Marie Touborg 
Birgit Jonassen (for Jette Skive) 
Ulla Fasting 
Henrik Qvist 
Gunhild Husum 
 
 
Administrationen: 
 
Regionsdirektør Bo Johansen 
Sekretariatschef Carsten Lind 
Kontorchef Bob Nielsen 
 

Dato 20.05.2009

Bob Nielsen

Tel. +45 8728 5310

Bob.nielsen@stab.rm.dk
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Side 2

Dagsorden til 2. møde i  
Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur 
 
 
1) Eventuelle bemærkninger til dagsordenen 
 
 
2) Referat fra mødet den 27. april 2009 
 
Der vedlægges: 
Referat fra mødet den 27. april 2009 i det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske 
struktur. 
 
 
3) Forslag til revideret arbejdsplan for udvalget 
 
På baggrund af drøftelserne på det første møde i udvalget den 27. april 2009 er der udarbejdet 
et revideret forslag til arbejdsplan for udvalget. 
 
Der vedlægges: 
Forslag til revideret arbejdsplan for udvalget.. 
 
 
4) Henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet om dispensation fra reglerne om 

honorering af udvalg 
 
På baggrund af drøftelserne på udvalgets møde den 27. april 2009 har administrationen 
udarbejdet et udkast til henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet med ansøgning om 
dispensation fra reglerne om, at et midlertidigt udvalg kun kan honoreres i maksimalt et år. 
 
Der vedlægges: 
Udkast til henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet med ansøgning om dispensation fra 
reglerne om honorering af udvalg. 
 
 
5) Første udkast til overordnet beskrivelse af den fremtidige politiske organisering i 

Region Midtjylland 
 
På baggrund af drøftelserne på udvalgets møde den 27. april 2009 har administrationen 
udarbejdet et første udkast til en overordnet beskrivelse af den fremtidige politiske 
organisering i Region Midtjylland. 
 
Der vedlægges:  
Første udkast til notat om den fremtidige overordnede politiske organisering i Region 
Midtjylland. 
 
 
6) Forretningsudvalgets mulighed for at følge anlægsprojekter 



 

Side 3

 
Forretningsudvalget har på mødet den 3. februar 2009 besluttet følgende: 
 

”Det midlertidige udvalg vedrørende evaluering af den politiske organisering anmodes om 
inden sommerferien at stille forslag til Forretningsudvalget om, hvordan 
Forretningsudvalget fremover kan holde sig orienteret om status på anlægsopgaverne.” 
 

Administrationen foreslår følgende model for, at Forretningsudvalget kan følge 
anlægsprojekterne: 
 
Fremover vil status på anlægsprojekterne fremgå af de kvartalsvise økonomirapporteringer til 
Forretningsudvalget. Forretningsudvalget vil her få beskrevet eventuelle afvigelser i forhold til 
de trufne beslutninger, f.eks. forsinkelser.  
 
Administrationen planlægger desuden at udarbejde en oversigt over hvert enkelt 
anlægsprojekt, der gøres tilgængeligt på regionens intranet. Her vil man kunne finde en række 
oplysninger om det enkelte projekt og følge projektets fremdrift.  

 
 

7) Århus Kommunes ordning med sekretærbistand til byrådsmedlemmerne. 
 
I Århus Kommune er der 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. 
 
Der vedlægges:  
Materiale fra Århus Kommune om den pågældende ordning vedrørende sekretærbistand til 
byrådsmedlemmerne. 
 
Notat fra administrationen vedrørende Århus Kommunes ordning med sekretærbistand til 
byrådsmedlemmer.  
 
 
8) Eventuelt 
 


