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Side 1

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



 

Side 2

1) Eventuelle bemærkninger til dagsordenen. 
 
Der var ingen bemærkninger til dagsordenen. 
 
 
2) Referat fra mødet den 25. maj 2009 
 
Der var ingen bemærkninger til referatet.   
 
 
3) Orientering om forhandlingerne med Regeringen om rammer og vilkår for 
regionernes politiske organisering og honorering. 
 
Bent Hansen orienterede om forhandlingerne med Regeringen om rammer og vilkår for 
regionernes politiske organisering og honorering af det politiske arbejde i regionerne. 
 
Der fremgår følgende tekst af økonomiaftalen:  
 
”Særlige udvalg i regionerne 
Midlertidighedskravet i vederlagsbekendtgørelsen ændres, således at den tidsmæssige 
betingelse for at vederlægge særlige udvalg af midlertidige karakter udvides fra et til to år. 
Indenrigs- og Socialministeriet vil i efteråret 2009 foretage den administrative ændring i 
udmøntningen af midlertidighedskravet i vederlagsbekendtgørelsen.” 
 
 
4) Andet udkast til overordnet beskrivelse af den fremtidige politiske organisering i 
Region Midtjylland. 
 
På baggrund af drøftelserne på udvalgets møde den 25. maj 2009 havde administrationen 
udarbejdet et andet udkast til en overordnet beskrivelse af den fremtidige politiske 
organisering i Region Midtjylland. 
 
Udvalget godkendte beskrivelsen, idet der tilføjes i beskrivelsen, at de rådgivende udvalg skal 
være emneorienterede, og at der skal udarbejdes kommissorier for de rådgivende udvalg. 
 
 
5) Første drøftelse af de praktiske forhold omkring forberedelse og afvikling af 
politiske møder. 
 
Udvalget drøftede de praktiske forhold omkring forberedelsen og afviklingen af politiske 
møder. 
 
Der var bred enighed om, at der fremover mere systematisk skal være ordførerrunder i 
Regionsrådet ved de større sager. Konkret kan det aftales i Forretningsudvalget, når der er 
ordførerrunder, så det er kendt på forhånd. 
 
Der var ligeledes bred enighed om, at formanden for et udvalg skal have ordet først, når der 
fremlægges sager, der har været behandlet i et udvalg. 



 

Side 3

 
I forhold til møderne i Regionsrådet var der enighed om, at alle medlemmerne skal medvirke 
til at sikre respekten om Regionsrådet på møderne. F.eks. ved at bruge både for- og efternavn 
på de andre medlemmer i rådet og holde en god tone. 
 
Med henblik på effektivisering af de politiske møder, var der i udvalget enighed om, at der er 
behov for, at man internt drøfter, hvordan man som politiker effektivt afleverer sine 
budskaber.  
 
Udvalget tilkendegav stor tilslutning til, at Regionsrådets møder indledes med en sang, og der 
var bl.a. forslag om klaverledsagelse til sangen. 
 
I forhold til den praktiske forberedelse af møderne var der et ønske fra udvalgets side om at få 
effektiviseret bilagsdelen af mødematerialet. Det blev aftalt, at administrationen udarbejder et 
konkret forslag til næste møde i udvalget. 
 
 
6) Eventuelt 
 
Der var ingen punkter under eventuelt. 
 
 
 


