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Side 2

1) Eventuelle bemærkninger til dagsordenen. 
 
Der var ingen bemærkninger til dagsordenen. 
 
 
2) Referat fra mødet den 27. april 2009 
 
Udvalget godkendte referatet med den ændring, at betegnelsen ”stående udvalg” på side 4 i 
referatet ændres til ”udvalg”. 
 
Gunhild Husum tilkendegav, at hendes forslag om at nedsætte et udvalg, der skal behandle 
ansøgninger om tilskud fra kuturpuljen og andre lignende puljer, i kortere perioder (1-2 
måneder ad gangen), bør indgå i de videre drøftelser i udvalget.   
 
 
3) Forslag til revideret arbejdsplan for udvalget. 
 
Udvalget godkendte den reviderede arbejdsplan for udvalget.  
 
Det undersøges i Forretningsudvalget om, Forretningsudvalgets møde den 23. juni 2009 kan 
starte kl. 9.00 med henblik på, at mødet i det midlertidige udvalg kan starte tidligere. 
 
 
4) Henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet om dispensation fra reglerne om 
honorering af udvalg. 
 
Udvalget godkendte med nogle få justeringer udkastet til henvendelse til Indenrigs- og 
Socialministeriet om dispensation fra reglerne om honorering af udvalg. 
 
Det blev aftalt, at udkastet drøftes på partiernes gruppemøder den 26. maj 2009 med henblik 
på eventuelle bemærkninger. Herved sikres, at henvendelsen har opbakning fra det samlede 
Regionsråd. 
 
 
5) Første udkast til overordnet beskrivelse af den fremtidige politiske organisering i 
Region Midtjylland. 
 
Udvalget drøftede det første udkast til en overordnet beskrivelse af den fremtidige politiske 
organisering i Region Midtjylland. 
 
Der var i udvalget en bred enighed om, at flere sager fremover bør stoppe i 
Forretningsudvalget, så der bliver bedre tid i Regionsrådet til debatter, ligesom der var 
enighed om, at der skal tilstræbes lidt flere politiske første behandlinger i Forretningsudvalget 
og Regionsrådet.  
 
Udvalget drøftede samtidig kort samspillet mellem det politiske system i Region Midtjylland og 
Vækstforum ud fra et ønske om at skabe større ejerskab i Regionsrådet i forbindelse med 
sager fra Vækstforum. 
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På baggrund af drøftelsen vil der blive udarbejdet en revideret beskrivelse af den fremtidige 
politiske organisering til næste møde i udvalget den 23. juni 2009. 
 
 
6) Forretningsudvalgets mulighed for at følge anlægsprojekter. 
 
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 havde i dagsordenen foreslået, at status på anlægsprojekterne fremover skal 
fremgå af de kvartalsvise økonomirapporteringer til Forretningsudvalget. Forretningsudvalget 
vil her kunne se den økonomiske status på projekterne ligesom, der vil blive redegjort for 
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. 
 
Udvalget tilsluttede sig administrationens forslag til at følge anlægsprojekterne. 
 
Der var samtidig fra Aleksander Aagaard et ønske om også at kunne følge den mere 
indholdsmæssige side af anlægsprojekterne. Der var her enighed om, at anlægsprojekterne vil 
kunne følges i de fremtidige rådgivende udvalg på regionens hovedopgaveområder. 
 
På baggrund af udvalgets drøftelser vil der blive udarbejdet en indstilling til 
Forretningsudvalgets møde den 23. juni 2009 om, hvordan Forretningsudvalget fremover kan 
holde sig orienteret om status på anlægsopgaverne. 
 
 
7) Århus Kommunes ordning med sekretærbistand til byrådsmedlemmerne. 
 
Udvalget besluttede at udsætte drøftelsen af dette punkt til mødet den 20. august 2009, da 
drøftelsen af eventuel sekretærbistand skal ses i sammenhæng med den planlagte drøftelse på 
mødet den 20. august 2009 om regionsrådsmedlemmernes vilkår for at udføre deres hverv. 
 
  
8) Eventuelt 
 
I forbindelse med gennemførelsen af evalueringen af Region Midtjyllands organisationsplan i 
2008 blev der udarbejdet en særlig rapport om Den administrative understøttelse af det 
politiske niveau. Det fremgår af denne rapport bl.a., at der inden udgangen af indeværende 
valgperiode gennemføres en ny undersøgelse af regionsrådsmedlemmernes opfattelse og 
erfaringer med den administrative betjening, således at disse erfaringer kan anvendes i 
forbindelse med opstarten af det nye Regionsråd.  
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Udvalget tilsluttede sig, at der ikke gennemføres en ny undersøgelse, idet undersøgelsen 
finder sted i forbindelse med udvalgets arbejde. 
 


