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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 22. september 2009 kl. 16.00 til 
18.00 
 
Mødet afholdes i Mødelokale C3 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 møde i udvalget den 20. august 2009  
Der vedlægges: 
- Referat fra mødet den 20. august 2009 i det midlertidige udvalg 

om evaluering af den politiske struktur. 
 
 
3. Drøftelse af udkast til rapport om udvalgets arbejde 
Der vedlægges: 
- Udkast af 11.9.2009 til rapport om arbejdet i det midlertidige ud-

valg vedrørende evaluering af den politiske organisering i Region 
Midtjylland 



  

 

Side 2

Det bemærkes, at enkelte afsnit forudsættes færdiggjort på baggrund 
af udvalgets drøftelse, hvorfor forslag til endelig rapport efter mødet 
vil blive udsendt i skriftlig høring hos udvalgets medlemmer  

 

 
 
4. 4. udgave af notat om politisk organisering  
Der vedlægges: 
- Forslag til overordnet beskrivelse af den fremtidige politiske orga-

nisering i Region Midtjylland, 4. version 
 

 
5. Nedsættelse af midlertidige politiske udvalg i 2010 
Der vedlægges: 
- Notat af 16.9.2009 om nedsættelse af midlertidige politiske udvalg 

i 2010 
- Udkast til standardforretningsorden for særlige udvalg 
 
 
6. Drøftelse af principper for udpegninger til hverv 
Der vedlægges: 
- Notat af 16.9.2009 om principper for udpegninger til politiske 

hverv i Region Midtjylland  
 

 
7. Forslag til vederlagsregulativ for Region Midtjylland 
Der vedlægges: 
- Udkast til vederlagsregulativ for Regionsrådet i Region Midtjylland 

med følgende bilag: 
- Bilag 1: Retningslinjer for Regionsrådsmedlemmers delta-

gelse i kurser og kursuslignende arrangementer 
- Bilag 2: Retningslinjer for studierejser til udlandet 
- Bilag 3: Retningslinjer vedrørende telefongodtgørelse  
- Bilag 4: Retningslinjer vedrørende godtgørelse for overnat-

ning 
 

  
8. Drøftelse af notat om samspil mellem Regionsrådet og 

Vækstforum 
Der vedlægges: 
- Notat af 16.9.2009 om samspil mellem Regionsrådet og Vækstfo-

rum 
 

 
9. Eventuelt 


	Udkast til vederlagsregulativ for Regionsrådet i Region Midtjylland med følgende bilag:

