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Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den po-

litiske organisering 

 

 
 
 

Nedsættelse af midlertidige politiske udvalg i 2010 
Dette notat er et foreløbigt oplæg til drøftelse i udvalget vedrørende 
evaluering af den politiske organisering af spørgsmålet om nedsæt-
telse af midlertidige politiske udvalg i 2010. Notatet tager udgangs-
punkt i udvalgets overvejelser om den overordnede fremtidige politi-
ske organisering. 
 
 
Baggrund: Overvejelser i udvalget vedr. den politiske organi-
sering 
Regionsrådet har som nævnt nedsat et politisk udvalg, der skal eva-
luere den politiske organisering i regionen, herunder de midlertidige 
udvalgs funktion og virkemåde. Evalueringen skal danne grundlag for 
Regionsrådets samlede drøftelse af den fremtidige politiske organise-
ring i Region Midtjylland. 
 
Udvalget har overvejet, hvorledes man kan tilrettelægge den politiske 
organisering på en måde, der kan styrke kontinuiteten af det politiske 
arbejde på regionens hovedopgaveområder og derved kvalificere den 
politiske proces frem mod de beslutninger, der skal træffes i Regions-
rådet. Samtidig skal organiseringen gerne give mulighed for, at regi-
onsrådsmedlemmerne får et mere indgående kendskab til de opgave-
områder, de har en særlig interesse for, end det hidtil har været mu-
ligt. 
 
Rådgivende udvalg 
På baggrund af ovenstående overvejelser har udvalget drøftet ned-
sættelse af et mindre antal rådgivende udvalg pr. 1. januar 2010, der 
som udgangspunkt forudsættes at skulle fungere i en længere perio-
de i den kommende valgperiode. 
 
Disse rådgivende udvalg vil tænkes etableret således, at udvalgene 
tilsammen vil dække regionens hovedopgaveområder med undtagel-
se af de områder, der ifølge styrelsesloven er henlagt til et økonomi-
udvalg. Disse opgaver vil skulle varetages af Forretningsudvalget. 
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De rådgivende udvalg vil i givet fald overordnet få til opgave at følge udviklingen inden for de-
res opgaveområder.  
 
Konkret er det drøftet at nedsætte fire rådgivende udvalg med følgende opgaveområder: 
 

1. Et rådgivende udvalg, der skal følge hospitalsområdet inkl. præhospitalsområdet (7 
medlemmer), 

2. Et rådgivende udvalg, der skal følge det primære sundhedsområde, samarbejdet med 
kommunerne mv. (7 medlemmer), 

3. Et rådgivende udvalg, der skal følge psykiatrien og det sociale område (7 medlemmer), 
og 

4. Et rådgivende udvalg, der skal følge området for regional udvikling (7 medlemmer). 
 
Det er videre tanken bag nedsættelsen af sådanne udvalg, at en række orienteringssager, der i 
dag behandles i Forretningsudvalget og eventuelt videre i Regionsrådet, fremover vil kunne 
stoppe i de rådgivende udvalg. 
 
Samtidig vil den politiske drøftelse, der er sket i de rådgivende udvalg, betyde, at det vil være 
lettere at afgøre flere driftsnære sager i Forretningsudvalget, da sagerne har været drøftet i 
flere politiske fora. 
 
Midlertidige politiske udvalg i 2010 
Det vurderes, at der formentlig fortsat vil være behov for at nedsætte midlertidige politiske 
udvalg, som de kendes i dag, til at behandle konkrete politiske emner og supplere arbejdet i 
ovennævnte rådgivende udvalg. 
 
Nedsættelsen af udvalgene vil f.eks. kunne ske årligt i forbindelse med regionsrådets budget-
drøftelser, således at udvalgene kan træde i kraft ved det kommende årsskifte. Derudover bør 
der dog også kunne nedsættes yderligere udvalg i løbet af året, hvis der opstår behov herfor. 
 
Såfremt førnævnte rådgivende udvalg med mere brede funktionsområder etableres, vil der 
kunne være behov for at nedsætte et mindre antal yderligere udvalg med tværgående funktio-
ner, der ikke naturligt vil høre hjemme i ét af de rådgivende udvalg. 
 
Sammenholdt med antallet af politiske udvalg i 2009, hvor der har været nedsat i alt 11 ud-
valg, vil behovet for at nedsætte politiske udvalg forventes at blive mindre i 2010, idet det for 
det første vil være væsentligt at undgå overlapning i de sagsområder, udvalgene skal beskæf-
tige sig med. For det andet vil det fortsat være væsentligt, at såvel de eventuelle rådgivende 
udvalg som andre udvalg, der nedsættes af Regionsrådet, opgavemæssigt har en ”vis tyngde,” 
politisk og indholdsmæssigt som gør, at deltagelse i udvalgene opleves som betydningsfuldt.  
 
Endelig er der i indeværende valgperiode indhøstet en række erfaringer, bl.a. i kraft af arbej-
det i udvalgene, som det kommende Regionsråd naturligt vil bygge videre på. Dette tilsiger, at 
behovet for udvalg med afgrænsede/specialiserede opgaver, formentlig vil blive reduceret 
fremover, og at udvalgenes sagsområder ofte vil være bredere, end det har været tilfældet for 
nogle af de hidtidige udvalg. 
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Kommissorier og forretningsorden 
I det udarbejdede udkast til en ny styrelsesvedtægt for Region Midtjylland, er det anført, at 
Regionsrådet beslutter sammensætningen af de midlertidige udvalg. I forbindelse med ned-
sættelsen af et udvalg vedtager Regionsrådet endvidere et kommissorium for udvalgets virk-
somhed og udpeger samtidig en formand og næstformand for udvalget. 
 
Regionsrådet vedtager desuden en standardforretningsorden for udvalgenes virksomhed. Ud-
kast til standardforretningsorden vedlægges som bilag. 
 
Vederlag (honorering) 
Regionsrådet kan yde udvalgsvederlag til regionsrådsmedlemmerne for medlemskab af de 
midlertidige udvalg inden for en ramme, der højst kan udgøre 100 % af vederlaget til regions-
rådsformanden. Beslutning om fordeling af vederlaget skal træffes forud for og med virkning 
for mindst et halvt regnskabsår ad gangen. Dog kan det nyvalgte Regionsråd i første kvartal af 
funktionsperioden træffe beslutning herom med virkning fra den 1. i måneden efter beslutnin-
gen. 
 
Fordelingen kan ændres i løbet af halvåret, hvis der foretages ændringer i antallet af udvalg el-
ler i udvalgenes opgavefordeling.  
 
Det samlede beløb til udvalgsvederlag fordeles ligeligt mellem udvalgets medlemmer, idet der 
til udvalgsformænd efter Regionsrådets beslutning kan ydes op til det dobbelte af vederlaget til 
menige udvalgsmedlemmer. 
 
Efter de bestemmelser, der forventes at være gældende i 2010, vil der kunne ydes vederlag i 
op til to år for medlemskab af udvalg, der er nedsat for at varetage bestemte opgaver af mid-
lertidig karakter. Ydelse af udvalgsvederlag forudsætter således, at der i udvalgenes kommis-
sorier beskrives, hvilke bestemte opgaver, udvalgene skal varetage samt i hvilken periode – i 
op til to år – udvalgene skal fungere. 



 

Regionsrådet for Region Midtjylland 
Standardforretningsorden for særlige udvalg 
 
Revision 2010 
Version 1 
Dato: 09-09-2009 
 

Særlige Udvalg 

§ 1. Udvalget er nedsat af Regionsrådet for Region Midtjylland i henhold 
til regionslovens1 § 13, stk. 4, og § 13 i den af Regionsrådet ved-
tagne Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland. 

Møder 

§ 2.  Udvalget udøver sin virksomhed i møder, der afholdes for lukkede 
døre. 

 
 Stk. 2. Personer, der er ansat i Region Midtjyllands tjeneste, har 

adgang til at overvære udvalgets møder med henblik på varetagel-
se af sekretariatsfunktioner m.v. for udvalget. 

 
 Stk. 3. Udvalget kan tilkalde andre personer, herunder andre regi-

onsrådsmedlemmer, til at overvære forhandlingen, når det er øn-
skeligt af hensyn til en sags oplysning. 

 
 
§ 3. Udvalget træffer beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder 

skal afholdes. 
 

Stk. 2. Udvalgets beslutning om mødeplan kan af ethvert af udval-
gets medlemmer forlanges indbragt til afgørelse i Regionsrådet. 
 
Stk. 3 Formanden kan indkalde til ekstraordinære møder, når for-
manden finder det fornødent, eller når 3 medlemmer forlanger det. 

 
§ 5. Er et medlem forhindret i at deltage i et møde i udvalget, meddeler 

denne formanden dette inden mødets afholdelse. I mødereferatet 
anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer der har været 
fraværende. 

Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 

§ 6. Formanden foranlediger, at der senest 4 hverdage inden et mødes 
afholdelse tilsendes udvalgets medlemmer en dagsorden, så vidt 
muligt bilagt det fornødne materiale til sagernes behandling. 

 
 Stk. 3. Ved indkaldelse til ekstraordinært møde giver formanden 

medlemmerne underretning om mødets dagsorden samt i videst 
muligt omfang materiale til sagernes bedømmelse. 

                                          
1 Lov nr. 537 af 24.6.2005 om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Ho-

vedstadens Sygehusfællesskab  
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Arbejdsform, dagsorden og beslutning 

§ 7.  Udvalget udøver sin virksomhed på grundlag af det af Regionsrådet vedtagne 
kommissorium for udvalget. 

 
§ 8. Formanden for udvalget og i formandens forfald næstformanden leder udvalgets møder. 

Mødelederen træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse 
og iagttagelse af god orden under mødet. 

  
§ 9.  Sagerne behandles i mødet i den rækkefølge, som mødelederen bestemmer, og møde-

lederen kan herved fravige den i dagsordenen angivne rækkefølge. 
 
Stk. 2. Ethvert medlem kan ved mødets begyndelse bede om ordet til dagsordenen. 
 

Stk. 3. Ønsker et medlem ændring af- eller tilføjelse af emner på dagsordenen, træffes 
beslutning herom på mødet. 

 
§ 10. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 
 
§ 11. Formanden sikrer – i fornødent omfang i samråd med regionsrådsformanden – at ud-

valget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med beslutninger truffet af Forret-
ningsudvalget og Regionsrådet. 

 
§ 12. Udvalget kan gennem institutionsbesøg, studiebesøg, seminarer og møder med interes-

senter, oplæg fra administrationen eller eksterne fageksperter m.v. indsamle viden, der 
har betydning for, at udvalget kan udøve sin virksomhed. 
 
Stk. 2. Udvalget kan, efter gældende regler herom, bestille oplæg og analyser hos ad-
ministrationen samt eksterne konsulenter.  

Referat 

§ 13. Formanden drager omsorg for, at konklusioner og beslutninger under møderne, herun-
der beslutning om afrapportering, indføres i et referat. 
 

  Stk. 2. Referatet forelægges på det efterfølgende møde i udvalget til godkendelse. 
 
Stk. 3. Ethvert medlem, der har deltaget i mødet, kan forlange sin afvigende mening 
kort tilført referatet. 
 
Stk. 4. Referatet underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. For med-
lemmer, der har forladt mødet inden afslutningen, angives på hvilket tidspunkt og ved 
behandlingen af hvilken sag, medlemmet forlod mødet. 

 
  Stk. 4. Snarest muligt efter mødet udsendes udkast til referat fra mødet til udvalgets 

medlemmer. 
 
Stk. 5. Udvalgets dagsordener og referater offentliggøres – med de begrænsninger, der 
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følger af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt – på Region Midtjyllands hjem-
meside. 

Afrapportering 

§ 14. Resultatet af udvalgets arbejde fremlægges – eventuelt efter afholdelsen af et temamø-
de herom i Regionsrådet - i Forretningsudvalget og eventuelt i Regionsrådet, der tager 
stilling til, hvorledes det afrapporterede skal indgå i Regionsrådets videre arbejde. 

Forretningsordenens ikrafttræden 

§ 15. Standardforretningsordenen er gældende fra vedtagelsen i Regionsrådet. 
 
Således vedtaget på møde i Regionsrådet den (dato). 
 
 
 
 

______________________                               ______________________ 
Bent Hansen                                                 Bo Johansen 

 


