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Side 1

Dagsorden til møde i 
Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske 
struktur 
 
 
Tid: Mødet afholdes tirsdag den 23. juni 2009 i forlængelse af mødet 
i Forretningsudvalget 
Sted: Mødelokale F7 i Regionshuset Viborg 
 
Der vil i forbindelse med mødet blive serveret kaffe og kage. 
 
 
Regionsrådsmedlemmer: 

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



 

Side 2

Dagsorden til 3. møde i  
Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur 
 
 
1) Eventuelle bemærkninger til dagsordenen 
 
 
 
2) Referat fra mødet den 25. maj 2009 
 
Der vedlægges: 
Referat fra mødet den 25. maj 2009 i det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske 
struktur. 
 
 
 
3) Orientering om forhandlingerne med Regeringen om rammer og vilkår for    

regionernes politiske organisering og honorering 
 
Der orienteres 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 har administrationen 
udarbejdet et andet udkast til en overordnet beskrivelse af den fremtidige politiske 
organisering i Region Midtjylland. 
 
Der vedlægges:  
Andet udkast til notat om den fremtidige overordnede politiske organisering i Region 
Midtjylland. 
 
 
 
5) Første drøftelse af de praktiske forhold omkring forberedelse og afvikling af 

politiske møder 
 



 

Side 3

Udvalget har en indledende drøftelse af de praktiske forhold omkring forberedelsen og selve 
mødeafviklingen af de politiske møder i Region Midtjylland. Administrationen vil på baggrund 
af drøftelserne udarbejde et forslag til eventuelle ændringer i mødeforberedelsen og 
mødeafviklingen til udvalgets næste møde. 
 
 
 
6) Eventuelt 
 


