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Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 
 
 
 
Til stede: 
 
Regionsrådsmedlemmer: 
Bent Hansen  
Aleksander Aagaard  
Poul Müller 
Anna Marie Touborg (til og med punkt 6 på dagsordenen) 
Jette Skive 
Gunhild Husum (til og med punkt 6 på dagsordenen) 
 
Afbud: 
Johannes Flensted-Jensen 
Ulla Fasting 
Henrik Qvist 
 
 
Administrationen: 
Regionsdirektør Bo Johansen 
Sekretariatschef Carsten Lind 
Kontorchef Bob Nielsen 
 



1) Eventuelle bemærkninger til dagsordenen. 
 
Der var ingen bemærkninger til dagsordenen. 
 
 
2) Referat fra mødet den 23. juni 2009 
 
På det forrige møde i udvalget den 23. juni 2009 orienterede Bent Hansen 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.” 
 
Bo Johansen orienterede om, at Region Midtjylland den 19. august 2009 har modtaget en 
telefonisk henvendelse fra Indenrigs- og Socialministeriet, hvor Indenrigs- og Socialministeriet 
har tilkendegivet, at man ikke vil foretage sig yderligere i forhold til den ansøgning om 
dispensation fra reglerne om honorering af midlertidige udvalg, som Region Midtjylland på 
foranledning af drøftelser i det midlertidige udvalg har fremsendt til Indenrigs- og 
Socialministeriet. 
 
Indenrigs- og Socialministeriet begrunder denne afgørelse med, at reglerne om honorering af 
midlertidige udvalg generelt vil blive lempet lidt, idet perioden, hvor der kan ydes honorering 
til det samme udvalg, vil blive udvidet til to år. 
 
Udvalget tog Indenrigs- og Socialministeriets afgørelse til orientering. 
 
 
3) Overordnet beskrivelse af den fremtidige politiske organisering i Region 
Midtjylland og drøftelse af nedsættelse af midlertidige udvalg i 2010. 
 
På baggrund af drøftelserne på udvalgets møde den 23. juni 2009 havde administrationen 
udarbejdet et tredie udkast til en overordnet beskrivelse af den fremtidige politiske 
organisering i Region Midtjylland. 
 
Udvalget drøftede det reviderede udkast og besluttede at ændre formuleringen af de 
rådgivende udvalgs opgave, således at de rådgivende udvalg skal følge ”udviklingen” inden for 
deres opgaveområder.  
 
Poul Müller (C) tilkendegav, at han ikke ønsker en politisk organisering i Region Midtjylland 
med reelt stående udvalg.  
 
Udvalget drøftede særligt problemstillingen omkring samspillet mellem Regionsrådet og 
Vækstforum og spørgsmålet om, hvordan Regionsrådet får et større ejerskab i forhold til 
arbejdet i Vækstforum. 
 
Forslaget til beskrivelse af den fremtidige politiske struktur i Region Midtjylland vil blive 
fremlagt for Regionsrådet i forbindelse med afrapportering fra udvalget. Forslaget vil herefter 
indgå i grundlaget for konstitueringsforhandlingerne.  
 
 



4) Drøftelse af ny styrelsesvedtægt og nye delegations- og 
kompetencefordelingsregler for Region Midtjylland. 
 
Administrationen havde til mødet udarbejdet forslag til revideret styrelsesvedtægt og  
delegations- og kompetencefordelingsregler for Region Midtjylland med virkning fra 1. januar 
2010. 
 
Udvalget havde ingen bemærkninger til forslagene til revideret styrelsesvedtægt og  
delegations- og kompetencefordelingsregler for Region Midtjylland. 
 
Udvalget drøftede, hvornår administrationens kompetence suspenderes i forbindelse med 
behandling af sager i Forretningsudvalget og Regionsrådet. 
 
Udvalget drøftede desuden sagsgangen i forbindelse med henvendelser fra 
regionsrådsmedlemmer om at få en sag drøftet politisk. Et regionsrådsmedlem har således ret 
til at få en sag sat direkte på dagsordenen til et regionsrådsmøde, hvis den pågældende 
ønsker det. En sådan fremgangsmåde er imidlertid normalt ikke hensigtsmæssig, da 
Regionsrådet bør drøfte alle sager på et oplyst grundlag; det vil sige, at administrationen skal 
have mulighed for at belyse sagen. Normalt vil henvendelsesager derfor starte i 
Forretningsudvalget, således at Forretningsudvalgets erklæring kan indhentes jf. reglerne 
herom i regionsloven om, at Forretningsudvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der 
forelægges Regionsrådet til beslutning. 
 
Det blev aftalt, at administrationen fremover vil kontakte de regionsrådsmedlemmer, der 
ønsker en sag på Forretningsudvalgets/Regionsrådets dagsorden med henblik på at afklare om 
administrationen skal belyse sagen, når den sættes på dagsordenen, såfremt det ikke allerede 
fremgår af henvendelsen. 
 
 
 
5) Drøftelse af den praktiske mødeafvikling i Regionsrådet og Forretningsudvalget. 
 
Administrationen havde til mødet udarbejdet forslag til revideret forretningsorden for 
Regionsrådet og Forretningsudvalget med virkning fra 1. januar 2010. Udvalget havde ingen 
bemærkninger til forslagene til revideret forretningsorden. 
 
I forhold til den praktiske forberedelse af møderne havde udvalget på mødet den 23. juni 2009 
bedt administrationen om at udarbejde forslag til, hvordan bilagsdelen af mødematerialet kan 
håndteres mere effektivt. Administrationen fremlagde på mødet et forslag til effektivisering af 
bilagene til møderne i Regionsrådet, Forretningsudvalget og til dels temamøderne. Forslaget 
indebærer bl.a. en øget brug af nettet til bilag og genbrug af bilagene i de forskellige møder. 
Udvalget godkendte forslaget.  
 
Udvalget drøftede endvidere mulighederne for bespisning i forlængelse af møderne i 
Regionsrådet. Der var et ønske fra udvalget om, at der bliver mulighed for at 
regionsrådsmedlemmerne kan spise maden i fællesskab, hvis de ønsker det, for på den måde 
at understøtte det sociale element i Regionsrådet. Konkret blev det foreslået, at mødelokale F8 
og F9 bruges til at spise i efter Regionsrådsmøderne for de medlemmer, der ønsker det. Det vil 
samtidig give mulighed for en større variation i maden. 
 
 
 



6) Drøftelse af regionsrådsmedlemmernes vilkår for at udføre deres hverv. 
 
Administrationen orienterede om det tekniske udstyr m.v. (bærbar PC, netopkobling, 
mobiltelefon/PDA, GPS, aviser mv.) som man vil foreslå, at medlemmerne af det nye 
Regionsråd får stillet til rådighed til varetagelse af hvervet. 
 
Administrationen orienterede samtidig om, at det af tekniske hensyn vil være mest 
hensigtsmæssigt at alle 41 medlemmer af Regionsrådet får nyt udstyr – også de medlemmer, 
der genvælges og som allerede har fået stillet udstyr til rådighed. 
 
I forhold til Altinget var der enighed om, at der ikke er behov for at abonnere på dette efter 1. 
januar 2010. 
 
 
Fra udvalgets side blev der peget på, at der fremover skal være mulighed for at opdatere 
GPS`en jævnligt. 
 
I forhold til at udarbejde et revideret vederlagsregulativ for Regionsrådet med virkning fra 1. 
januar 2010 havde administrationen til mødet påpeget to forhold, som foreslås justeret i 
forhold til de gældende regler. For det første foreslås indskrevet en bestemmelse om, at 
regionsrådsmedlemmerne får mulighed for at få betalt overnatning under visse betingelser, 
når der er møder på to hinanden følgende dage. For det andet foreslås, at der i forbindelse 
med udpegning af ikke-regionsrådsmedlemmer til politiske hverv fremover konkret tages 
stilling til, hvorvidt der ydes diæter i forbindelse med varetagelsen af det konkrete hverv. 
Udvalget tilsluttede sig de foreslåede justeringer. 
 
På mødet udleverede administrationen et notat om skatteregler vedrørende ydelser for 
regionsrådsmedlemmer. I den forbindelse orienterede administrationen om den såkaldte 
”bagatelgrænse” på pt. 5.500 kr. vedrørende ”goder”, der stilles til rådighed af en 
arbejdsgiver. Bagatelgrænsen er bl.a. relevant i forhold til de aviser og den GPS, som Region 
Midtjylland stiller til rådighed for regionsrådsmedlemmerne.  
 
I forhold til medlemmerne af det nye Regionsråd vil der i konsekvens af bagatelgrænsen blive 
udarbejdet en oversigt over den skattemæssige værdi i forhold til bagatelgrænsen af de goder, 
som regionsrådsmedlemmerne tilbydes.  
 
Fra udvalgets side blev der spurgt til status i forhold til 60-dages reglen vedrørende skattefri 
kørsel. Carsten Lind orienterede om, at Danske Regioner har fremsendt en forespørgsel til 
SKAT på vegne af regionerne vedrørende spørgsmålet om, hvordan de 
regionsrådsmedlemmer, der var omfattet af 60-dages reglen pr. 31. december 2008, kan 
komme ud af ordningen. Der er endnu ikke kommet svar på denne henvendelse. 
 
 
 
7) Århus Kommunes ordning med sekretærbistand til byrådsmedlemmerne. 
 
Udvalget drøftede kort Århus Kommunes ordning med sekretærbistand til 
byrådsmedlemmerne. Udvalget besluttede at følge ordningen med henblik på at lære af 
erfaringerne fra ordningen. 
 
 
 
8) Foreløbig dagsorden til udvalgets sidste møde den 22. september 2009. 
 
Udvalget skal på det sidste møde bl.a. drøfte principper for udpegning til politiske hverv. 



 
Der vil blive udarbejdet en rapport om arbejdet i udvalget, som vil blive fremlagt til 
godkendelse på mødet den 22. september 2009. 
 
 
 
9) Eventuelt 
 
Der var ingen punkter under eventuelt. 


