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Side 1

  

Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struk-
tur 

 

 

Dagsorden til møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af 
den politiske struktur den 20. august 2009 kl. 12.00 til 14.00 
 
Mødet afholdes i Mødelokale F2 i Regionshuset Viborg. 
 
Regionsrådsmedlemmer 
Bent Hansen  
Johannes Flensted-Jensen 
Aleksander Aagaard 
Poul Müller 
Anna Marie Touborg 
Jette Skive 
Ulla Fasting 
Henrik Qvist 
Gunhild Husum 
 
Administrationen 
Regionsdirektør Bo Johansen 
Sekretariatschef Carsten Lind 
Kontorchef Bob Nielsen 
 
 
1. Eventuelle bemærkninger til dagsordenen 
 
 
2. Referat fra mødet den 23. juni 2009  
Der vedlægges: 
- Referat fra mødet den 23. juni 2009 i det midlertidige udvalg om 

evaluering af den politiske struktur. 
 
 
3. Overordnet beskrivelse af den fremtidige politiske organi-

sering i Region Midtjylland og drøftelse af nedsættelse af 
midlertidige udvalg i 2010 

Der vedlægges: 
- Notat om den fremtidige overordnede politiske organisering i Regi-

on Midtjylland 
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4. Drøftelse af ny styrelsesvedtægt og nye delegations- og 
kompetencefordelingsregler for Region Midtjylland  

Der vedlægges: 
- Notat om foreslåede justeringer i styrelsesvedtægten og regionens 

delegerings- og kompetencefordelingsregler 
Der vedlægges et kort notat, der beskriver de væsentligste fore-
slåede indholdsmæssige justeringer i regionens styrelsesvedtægt 
samt de foreslåede justeringer i regionens delegerings- og kompe-
tencefordelingsregler. 

- Udkast til styrelsesvedtægt for Region Midtjylland og 
De foreslåede ændringer i forhold til den gældende styrelsesved-
tægt fremgår af bilaget. 

- Udkast til delegations- og kompetencefordelingsregler for Region 
Midtjylland  
De foreslåede ændringer i forhold til de gældende delegations- og 
kompetencefordelingsregler fremgår af bilaget. 
 

 
5. Drøftelse af den praktiske mødeafvikling i Regionsrådet og 

Forretningsudvalget 
Der vedlægges: 
- Notat om foreslåede justeringer i regionsrådets forretningsorden 

og udkast til forretningsorden for Forretningsudvalget 
Der vedlægges et kort notat, der beskriver de væsentligste fore-
slåede justeringer regionsrådets forretningsorden og de områder, 
hvor det foreslås, at en ny forretningsorden for forretningsudvalget 
afviger fra regionsrådets forretningsorden. 

- Udkast til forretningsorden for Regionsrådet  
De foreslåede ændringer i forhold til den gældende forretningsor-
den fremgår af bilaget. 

- Udkast til forretningsorden for Forretningsudvalget  
Forretningsudvalget har ikke i indeværende funktionsperiode haft 
en selvstændig forretningsorden. Forslaget til forretningsorden føl-
ger systematikken i regionsrådets forretningsorden, idet foreslåede 
afvigelser fremgår af bilaget. 

- Forslag til håndtering af bilag til møderne i Regionsrådet og Forret-
ningsudvalget 
På sidste møde i udvalget blev det aftalt, at administrationen ud-
arbejder et forslag til en mere hensigtsmæssig håndtering af de 
mange bilag til møderne i Regionsrådet og Forretningsudvalget. 

 
 
6. Drøftelse af regionsrådsmedlemmernes vilkår for at udføre 

deres hverv (teknisk udstyr, hjælp fra administrationen 
etc.) 

Der vedlægges: 
- Notat med tilhørende bilag med beskrivelse af de vilkår, som de 

nye regionsrådsmedlemmer i Region Midtjylland tilbydes 
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7. Århus Kommunes ordning med sekretærbistand til byråds-

medlemmerne  
Der vedlægges: 
- Materiale fra Århus Kommune om sekretærbistand til byrådsmed-

lemmer 
- Notat om status vedr. Århus Kommunes ordning med sekretærbi-

stand 
- Notat om administrativ bistand til regionsrådsmedlemmer 

  
 
8. Foreløbig dagsorden til udvalgets sidste møde den 22. sep-

tember 2009 
 

På udvalgets sidste møde er der foreløbig følgende emner til drøf-
telse: 

- Forslag til midlertidige udvalg i 2010 
- Drøftelse af principper for Regionsrådets udpegning til politi-

ske hverv 
- Forslag til vederlagsregulativ for det nye Regionsråd 
 
 

9. Eventuelt 


