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Notat vedrørende principper for udpegninger til politiske hverv 
i Region Midtjylland 
 
 
Indledning 
 
Regionsrådet har eksisteret siden 2007 og har i den tid udpeget re-
præsentanter til en lang række bestyrelser og lignede. 
 

./. Der vedlægges en hvervsoversigt, der viser de udpegninger, som 
Regionsrådet har foretaget. 
 
Udpegningerne sker typisk efter henvendelse fra de enkelte organisa-
tioner eller hvor lovgivningen pålægger Regionen at oprette udvalg 
eller organer.   
 
Administrationen vurderer, at der her ved afslutningen af den første 
valgperiode er behov for en gennemgang af de eksisterende hverv, 
samt eventuelt mere faste retningslinjer for hvornår og hvem der ud-
peges. 
 
Der er ikke pt. fastsat retningslinjer for, hvilke hverv Regionsrådet 
udpeger til. 
 
Konkret er mange af de politiske hverv, som de tidligere amter har 
udpeget til, videreført i Region Midtjylland.  
 
Med baggrund i regionens nye politiske organisering, en ændret geo-
grafi og en anden opgaveportefølje er det administrationens vurde-
ring, at det vil være hensigtsmæssigt at vurdere hvilke hverv, som 
det nye Regionsråd skal udpege politiske repræsentanter til. 
 
I dette notat redegøres således for forslag til principper for hvilke 
hverv, Regionsrådet i Region Midtjylland skal udpege til. Der redegø-
res desuden for forslag til principper i forhold til, hvem der udpeges. 
 
Notatet indeholder desuden en gennemgang af regionens opgaveom-
råder i forhold til, hvilke hverv, der konkret foreslås videreført. 
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Inger Würtz Jensen

Tel. +45 8728 5358
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Lovgivningsmæssige rammer 
 
Med dannelsen af regionerne er der fastsat strammere lovgivningsmæssige rammer for, hvad 
regionerne må udpege til. Regionsloven fastsætter således en række begrænsninger i forhold 
til hvilke hverv, som regionsrådene må udpege til. 
 
Ifølge bemærkningerne til § 5, stk. 2 i Regionsloven, kan regionerne alene varetage opgaver, 
som følger af sektorlovgivningen, derfor ”ses der ikke at være behov for, at regionerne skal 
kunne udpege medlemmer af bestyrelsen for selskaber, der varetager opgaver, som regioner-
ne ikke kan varetage efter lovgivningen”.  
 
I regionsloven er der hjemmel til, at Regionsrådet skal udpege til forskellige udvalg, råd og be-
styrelser. Disse omtales nærmere i de enkelte afsnit om områderne.  
 
Derudover kan Regionsrådet udpege, hvor regionen har sit virke. Det kræver altså i dag en po-
sitiv hjemmel for, at Regionsrådet kan udpege. Dette skal ses i sammenhæng med at Regio-
nen ikke kan påtage sig opgaver ud over det i Regionslovens § 5, stk. 1.   
 
For hver sektor er der en eller flere love, som regulerer området. Det er i disse love, som 
f.eks. Sundhedsloven eller Erhvervsfremmeloven, at de enkelte bestemmelser om, hvor Regio-
nen kan eller skal udpege findes.  
 
 
Hvilke hverv skal der udpeges til 
 
Som det fremgår af hvervsoversigten, har Region Midtjylland i dag udpeget repræsentanter til 
en lang række bestyrelser og lignende. 
 
Med et så stort antal hverv vil det være relevant at opstille nogle overordnede principper for 
hvilke hverv, Regionsrådet ønsker at besætte. 
 
Blandt hvervene på hvervsoversigten er der en række obligatoriske hverv – det vil sige besty-
relser, udvalg og lignende, som Regionsrådet lovgivningsmæssigt eller aftalemæssigt er for-
pligtet til at udpege til. En række andre hverv kan henføres til en beslutning i Regionsrådet om 
etablering af et udvalg eller lignende. Denne type hverv er ikke relevante i denne sammen-
hæng. 
 
Der tænkes her altså på de eksterne hverv, som Regionsrådet modtager en henvendelse om at 
udpege til. Det kan f.eks. være hospicer, kulturinstitutioner, museer eller lignende. 
 
Administrationen foreslår, at det generelle princip er, at Regionsrådet kun udpeger på områ-
der, hvor regionen varetager opgaver, således at der er en reel sammenhæng mellem regio-
nens arbejde og arbejdet som udpeget til et hverv. 
 
Administrationen foreslår samtidig, at Regionsrådet ikke udpeger til hverv, hvor der er en 
kendt interessemodsætning mellem Region Midtjylland og den pågældende organisation, insti-
tution eller lignende. Det kan f.eks. være en privat virksomhed, der udfører opgaver, der også 
udføres af Region Midtjylland. 
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Administrationen foreslår endvidere, at Regionsrådet som udgangspunkt kun udpeger til hverv, 
hvor den udpegede skal varetage regionens interesser i bestyrelsen. I enkelte bestyrelser er 
det dog lovpligtigt, at det er selskabets eller institutionens interesser, som varetages. F.eks. i 
aktieselskaber og uddannelsesinstitutioner.  
 
Hvorvidt de ovenstående principper er opfyldt og i hvilken grad, de er opfyldt, vil altid være en 
konkret vurdering, som Regionsrådet må foretage i forhold til de enkelte hverv. 
 
I forbindelse med, at der skal tages stilling til, om der skal udpeges til et hverv, er der nogle 
principielle overvejelser, som Regionsrådet kan gøre sig. Hvilket formål har udpegningen, skal 
den udpegede varetage driftsherreopgaver, være rådgiver eller varetage den enkelte instituti-
ons interesser.  
 
 
Hvem udpeges til hverv 
 
I forbindelse med Regionsrådets udpegning til hverv kan det være relevant at drøfte nogle 
principper for, hvem der udpeges til de forskellige hverv. 
 
Det første forhold, der kan drøftes, er, hvornår der udpeges politiske repræsentanter og hvor-
når der udpeges administrative repræsentanter til et hverv. 
 
Et andet væsentligt spørgsmål er, hvornår der udpeges Regionsmedlemmer til et hverv og 
hvornår Regionsrådet kan udpege en repræsentant, der ikke er medlem af Regionsrådet. 
 
Det skal bemærkes, at Regionsrådet kan være mere eller mindre bundet til at udpege bestem-
te personer eller fra bestemte organisationer – typisk efter en indstilling fra en ekstern organi-
sation - til et hverv.  
 
De principper, der peges på i det følgende, er naturligvis først og fremmest møntet på de ud-
pegninger, hvor Regionsrådet er frit stillet i forhold til, hvem der udpeges. 
 
 
Generelt 
 
Når Regionsrådet udpeger til et hverv, f.eks. en bestyrelse, kan det være en god ide at over-
veje, hvilken rolle den udpegede skal varetage i det pågældende hverv. Der er således stor 
forskel på de mange hverv, som Region Midtjylland udpeger til, og det kan være meget rele-
vant i forhold til at afgøre en udpegning. Ikke konkret i forhold til en bestemt person, men i 
forhold til f.eks. om der skal være tale om et regionsrådsmedlem eller om dette ikke er nød-
vendigt.  
 
I denne sammenhæng kan det også være relevant at vurdere arbejdsbyrden i hvervet – også 
set i relation til den store arbejdsbyrde, som regionsrådsmedlemmerne allerede har. 
 
Forskellen afspejler sig til dels i de hverv, som findes på regionens tre hovedområder. På 
sundhedsområdet er regionen driftsherre, og dermed vil mange af hvervene rette sig mod 
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denne opgave. På Psykiatri og Social området, hvor Regionen både er driftsherre og udbyder 
af ydelser og skal sikre, at der er de rigtige og tilstrækkelige tilbud til kommunerne, er mange 
hverv rettet mod denne opgave. På det regionale udviklingsområde har politikerne en anden 
rolle, hvilket også afspejler sig her.  
 
Regionsrådet kan med fordel tænke ligestilling af mænd og kvinder ind i udpegningen af med-
lemmer til varetagelsen af hverv.  
 
 
Politiske hverv / administrative hverv 
 
Det kan være svært at lave en fuldstændig skarp sondring mellem, hvornår der udpeges politi-
ske repræsentanter til et hverv og hvornår der udpeges fra administrationen. 
 
Udgangspunktet for udpegninger må være, at når der kommer en henvendelse til Region Midt-
jylland om udpegning til et hverv, så er det Regionsrådet, der udpeger. 
 
Når der er tale om administrative hverv vil det være naturligt, at administrationen (direktio-
nen) selv udpeger til administrative hverv. Der kan så være tilfælde, hvor Regionsrådet for-
melt skal eller ønsker at bekræfte udpegningen.  
 
Administrationen foreslår, at der altid udpeges politiske repræsentanter, når der er tale om, at 
den udpegede skal varetage Region Midtjyllands interesser mere generelt. 
 
Administrationen foreslår, at der som udgangspunkt udpeges administrative repræsentanter, 
når der er tale om at varetage regionens arbejdsgiverinteresser. Det vil typisk være på uddan-
nelsesområdet, f.eks. i efter- og videreuddannelsesudvalg. 
 
Administrationen foreslår endvidere, at der som udgangspunkt udpeges administrative repræ-
sentanter, når der skal udpeges personer med ”ekspert-viden”. Det vil sige, når regionen får 
en anmodning om at indtræde i et hverv grundet en særlig viden, som regionen besidder.  
 
 
Regionsrådsmedlem / ikke-regionsrådsmedlem 
 
I den indeværende valgperiode er det hovedsageligt regionsrådsmedlemmer, der er udpeget til 
hverv, for så vidt angår de hverv, hvor der ikke skal udpeges andre som f. eks. i de vi-
denskabsetiske komiteer. 
 
For så vidt angår de hverv, hvor der er udpeget ikke-regionsrådsmedlemmer, er der for en stor 
del af dem tale om, at Regionsrådet har valgt at genudpege repræsentanter, der har bestridt 
de pågældende hverv i den foregående valgperiode. 
 
I forbindelse med overvejelserne omkring eventuel udpegning af ikke-regionsrådsmedlemmer 
er der nogle vigtige overvejelser vedrørende fordele og ulemper, der bør gøres. 
 
På den ene side vil koblingen mellem Regionsrådet og det pågældende hverv være stærkest, 
hvis der udpeges medlemmer af Regionsrådet. Det gælder både i forhold til at repræsentere 
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Regionsrådets holdninger i hvervet og i forhold til at bringe oplysninger tilbage til Regionsrådet 
om arbejdet i hvervet. 
 
På den anden side er der mange hverv, der skal besættes, og hvis de alene besættes med re-
gionsrådsmedlemmer, kan det medføre en urimelig stor arbejdsbelastning for det enkelte regi-
onsrådsmedlem. Det understøttes også af den store geografiske afstand i regionen. Besættes 
et hverv med et ikke-regionsrådsmedlem vil det være vigtigt, at det samtidig fastlægges, 
hvordan den pågældende skal varetage hvervet på vegne af Regionsrådet. 
 
Administrationen foreslår, at der som hovedregel udpeges Regionsrådsmedlemmer til vareta-
gelse af hverv på vegne af Region Midtjylland med henblik på at sikre den tætte kontakt mel-
lem Regionsrådet og varetagelsen af hvervet. 
 
Såfremt der udpeges ikke-regionsrådsmedlemmer er der en problemstilling i at sikre den rette 
viden og mulighed for dialog med Regionsrådet, om Regionsrådets holdninger på området, li-
gesom Regionsrådet det kan være vanskeligere at modtage relevant information om det enkel-
te hverv og område.  
 
Med henblik på at kunne tilbyde de udpegede til eksterne hverv en høj, faglig service, foreslås 
det, at det fremover i forbindelse med de enkelte udpegninger overvejes, hvorledes denne dia-
log mest formålstjenligt kan finde sted. I de fleste tilfælde vil dialogen gå mellem den udpege-
de og regionsrådsformanden/direktionen, men det kan i enkelte tilfælde eventuelt også over-
vejes, at den udpegede oplyses om, at en afdeling eller lignende i administrationen fungerer 
som kontakt ved spørgsmål af mere faglig og praktisk karakter. 
 
 
Sundhedsområdet 
 
Region Midtjylland har i den forgangne valgperiode været repræsenteret i en lang række råd 
og udvalg inden for sundhedsområdet. I 2009 har Regionsrådet med hjemmel i love og over-
enskomster eksempelvis nedsat ni eksterne fora bestående af regionsrådsmedlemmer og eks-
terne medlemmer (hjemmel nævnt i parentes): 
 

• Sundhedskoordinationsudvalg (Sundhedsloven). 
• Videnskabsetisk Komite I og II (Lov om Videnskabsetisk komite) 
• Samarbejdsudvalg på hhv. almen læge-, speciallæge-, fysioterapi-, tandlæge- og kiro-

praktorområdet (Landsoverenskomster) 
• Tandlægenævn (Landsoverenskomst om Tandlægehjælp) 
• Sundhedsbrugerråd (Regionsrådet) 

 
Herudover har Region Midtjylland bl.a. været repræsenteret i bestyrelser og uddannelsesud-
valg ved institutioner, der uddanner personale til det sundhedsfaglige område, i hospicebesty-
relser samt i virksomheds-, institutions- og fondsbestyrelser. 
 
For så vidt angår de politisk udpegede, er der overvejende tale om, at de er medlemmer af 
Regionsrådet for Region Midtjylland. Dog med undtagelse af en del eksterne parti-udpegede 
lægmedlemmer i de to Videnskabsetiske Komiteer i Region Midtjylland. 
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Administrationen vurderer, at udpegningerne under sundhedsområdet i den nu snart forgang-
ne valgperiode som helhed har haft en fornuftig sammensætning i forhold til de ovenfor be-
skrevne udpegningskriterier.  
 
Imidlertid foreslås det konkret fra administrationen, at man fremadrettet arbejder for at sikre 
Region Midtjylland repræsentation i udvalg under samtlige uddannelsesinstitutioner, der inden 
for regionens geografiske område uddanner lægesekretærer.  
 
Ligeledes foreslås det overvejet, om Region Midtjylland med fordel kan søge repræsentation i 
flere udvalg under uddannelsesinstitutioner, som uddanner håndværksfagligt personale, der i 
nogle tilfælde finder beskæftigelse på hospitaler mv. 
 
På Hospice-området er der i et enkelt tilfælde udpeget et eksternt parti-udpeget medlem af en 
hospicebestyrelse, mens der i to andre hospicebestyrelser er udpeget medlemmer af Regions-
rådet til bestyrelsen. Administrationen vurderer, at disse hverv tjener til at opretholde en tæt 
og konstruktiv forbindelse mellem regionen og hospicer, men administrationen vurderer samti-
dig, at der er mærkbare fordele for Region Midtjylland, hvor repræsentationen varetages af re-
gionsrådsmedlemmer. Administrationens servicering af bestyrelsesmedlemmer foregår ad hoc 
og går overvejende via direktionen.  
 
I forhold til udvalg og lignende, hvor Region Midtjylland har sekretariatsfunktionen, eksempel-
vis Videnskabsetisk Komité og øvrige eksterne fora, er der naturligt en løbende dialog mellem 
administrationen og de af regionen udpegede medlemmer.  
 
Endelig kan det nævnes, at vedtægterne for Sclerosecentrene i Danmark ændres fra 2010, så-
ledes at Regions Midtjylland ikke længere skal udpege en repræsentant til bestyrelsen. Hvervet 
har i indeværende valgperiode været varetaget et ikke-regionsrådsmedlem udpeget af Re-
gionsrådet. 
 
 
Psykiatri og Social 
 
Med hjemmel i love og overenskomster har Regionsrådet i 2009 nedsat to eksterne fora bestå-
ende af regionsrådsmedlemmer og eksterne medlemmer (hjemmel/baggrund næves i paren-
tes): 

• Samarbejdsudvalg på Psykologområdet (Aftale mellem Sygesikringens Forhandlingsud-
valg og Dansk Psykolog Forening).  

• Kontaktforum på handicapområdet (Aftale mellem De Samvirkende Invalideorganisatio-
ner og Danske Regioner) 

 
Herudover er Region Midtjylland repræsenteret i et mindre antal interne og eksterne råd og 
nævn og lignende inden for psykiatri- og socialområdet. Det drejer sig primært om centerbe-
styrelser og selvejende institutioner. 
 
Blandt de politisk udpegede er samtlige udpegede med en enkelt undtagelse (Den selvejende 
Institution Holmstrupgaard) medlemmer af Regionsrådet for Region Midtjylland. 
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Administrationen vurderer, at hvervene hidtil har haft en fornuftig sammensætning, og der er 
ikke for nuværende konkrete forslag til yderligere udvalg mv., hvor Region Midtjylland med 
fordel kan søge repræsentation. 
 
 
Regional udvikling 
 
En stor del af de hverv, som Region Midtjylland udpeger medlemmer til, henhører under det 
regionale udviklingsområde. 
 
Regionsrådet udpeger således til nedsatte organer, udvalg og bestyrelser mv. på en lang ræk-
ke områder.  Der er for det første tale om områder, hvor Regionsrådet nedsætter de pågæl-
dende organer og er ansvarlig for udpegningen hertil. Det drejer sig om Vækstforum og forde-
lingsudvalg på gymnasieområdet. 

 
Dernæst kan der være tale om områder, hvor lovgivningen giver hjemmel til og forudsætter, 
at Regionsrådet udpeger repræsentanter til bestyrelser. Det gælder f.eks. på uddannelsesom-
rådet og Regionsrådets repræsentation i Det regionale Trafikselskab, Det regionale Beskæfti-
gelsesråd og de lokale aktionsgrupper (LAG). 
 
Endelig kan der være tale om, at lovgivningen giver mulighed for, at Regionsrådet kan udpege 
repræsentanter til bestyrelser, såfremt de pågældende enheder ønsker dette. Eksempelvis er 
der på uddannelsesområdet i vid udstrækning adgang til for uddannelsesinstitutionerne at be-
slutte, om man ønsker repræsentation fra Regionsrådet i deres bestyrelser. På erhvervsfrem-
meområdet gør det særlige forhold sig gældende, at økonomi- og erhvervsministeren efter 
indstilling fra Vækstforum skal godkende i de enkelte tilfælde, at medlemmer af Regionsrådet 
deltager i bestyrelser for erhvervsfremmeenheder. 
 
Foruden de særlige områder, hvor Regionsrådet forudsættes at deltage i bestyrelser mv., er 
der, som det fremgår, en række områder, hvor lovgivningen giver Regionsrådet hjemmel til at 
deltage, såfremt det ønskes af de pågældende enheder, og såfremt Regionsrådet vurderer, at 
deltagelse er en relevant opgave at varetage. 
 
Set i relation til førnævnte opgaver, som regionen varetager på området Regional udvikling, 
kan der formentlig både på området erhvervsudvikling, uddannelsesområdet og kulturområdet 
være grund til at overveje Region Midtjyllands interesse i at være repræsenteret i bestyrelser 
mv. På erhvervsfremmeområdet kan det f.eks. indgå i interesseafvejningen, om det pågæl-
dende organ retter sin virksomhed bredt mod regionens virksomheder, eller om virksomheden 
er geografisk mere snævert afgrænset.  
 
På uddannelsesområdet vil regionen dels kunne have interesse i at deltage i bestyrelser mv. 
som politisk myndighed, der er ansvarlig for løsningen af en række koordineringsopgaver på 
området, lige som regionen kan have særlig interesse i at deltage i bestyrelser for uddannel-
sesinstitutioner, hvis tilbud er af regional karakter og ikke snævert geografisk afgrænsede. 
Dels kan regionen som virksomhed og ansættelsesmyndighed for over 24.000 medarbejdere 
have en særlig interesse i at deltage som virksomhed (arbejdsgiver) i bestyrelser og faglige 
udvalg mv. hos uddannelsesinstitutioner, der tilbyder uddannelse og efteruddannelse til de 
personalegrupper, som Region Midtjylland beskæftiger. 
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På kulturområdet vil der være en række lokalt funderede institutioner, hvis tilbud primært ret-
ter sig mod lokalområdets befolkning og særligt interesserede i øvrigt. Omvendt findes der 
større kulturinstitutioner, hvis tilbud retter sig bredt: Internationalt, nationalt, regionalt og lo-
kalt. Overvejelser om institutionens geografiske dækning vil kunne indgå i vurderingen af hen-
sigtsmæssigheden af repræsentation i bestyrelser mv. 
 
For områderne erhvervsudvikling, uddannelse og kultur kan det formentlig være hensigtsmæs-
sigt at overveje, om repræsentation i bestyrelser mv. vil kunne forårsage en uhensigtsmæssig 
situation i relation til de udviklingstilskud, som Regionsrådet yder på områderne.   
 
Der vil således på nogle områder kunne være behov for, at Region Midtjylland søger at blive 
repræsenteret i bestyrelser mv., som man i dag ikke udpeger repræsentanter til, mens det på 
andre områder kan overvejes, om en fortsat repræsentation vil være ønskværdigt. 
 
Forudsættes det, at den fornødne lovhjemmel til udpegning foreligger, vil vurderingen af rele-
vansen af deltagelse på området regional udvikling f.eks. i prioriteret rækkefølge kunne tage 
udgangspunkt i vurderingen af følgende spørgsmål: 
 
1. Beskæftiger det pågældende organ sig med regionale opgaver af interesse i relation til den 

regionale udviklingsplan og arbejdet med udmøntning af planens mål og indsatsområder? 
2. Varetager organet en regional funktion i øvrigt? 
3. Indgår et lokalt baseret organ i en bredere sammenhæng af regional interesse? 
4. Er der andre forhold, der kan begrunde, at det vil være relevant for Regionsrådet at delta-

ge? 
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Hvervsoversigt 
Hvervsoversigten indeholder en liste over de hverv, regionsrådet har udpeget medlemmer til.  

Bogstav i parentes viser, hvilket parti der har udpeget. 

 

Sundhed 
 

Helses Sundhedsfaglige Kontaktråd 

Leif Mørck (A) 

Knus Hammer (A) – suppleant 

 

Sundhedscenter Vest, den politiske styregruppe i 

Knud Hammer (A) 

Viggo Nielsen (V) 

 

Videnskabsetisk komite for Region Midtjylland - I (Obligatorisk) 
 Lægmedlemmer   

Medlemmer: Suppleanter: 

Merete Villsen (A) * Louis Rolander (A) 

Natascha Joof (V)* Eva Emsen (V) * 

Aksel Daubjerg (V) * Kirsten Dalberg (V) * 

Erik Krogh Kristensen (V) * Torben Manthai (V) * 

Torben Jensen (K) * Lisbeth S.B.Villadsen (K) *                

Susanne Buch Nielsen (SF) *                    Niels Rudolph (SF) * 

*) ikke regionsrådsmedlem  

  

Videnskabelige medlemmer  

Mogens Pfeiffer Jensen (medicin)  

Axel Brock (laboratoriemedicin)  

Charlotte Siggaard Rittig (Børn)  

Marianne Kleis Møller (medicin)  

Torben Bæk Hansen (kirurgi)                

 

Videnskabsetisk komite for Region Midtjylland – II (Obligatorisk) 
 Lægmedlemmer   

Medlemmer: Suppleanter: 

Hans Aarup Jegindø (A) * Henning Gjellerod (A) 

Alice Espeholt (V) Ole Kamp (V) * 

Britta Bang (V) Ulla Lynge Hansen (V)* 

Morten Christensen (F) *                       (SF) 

Dorete S. Kallesøe (B) * Marianne Madsen (B)* 

Jens Ove Kjeldsen (K) * Peder Svinth (K) *                               

*) ikke regionsrådsmedlem                     
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Videnskabelige medlemmer  

Anne-Mette Hvas (laboratoriemedicin)  

Hanne Berg Ravn (narkose)  

Nana Thrane (børn)  

Jørgen Aagaard (psykiater)  

Niels Kristian Aagaard (medicin)  

 

Sundhedskoordinationsudvalg  

Johannes Flensted-Jensen (A)  

Anna Maria Touborg (F)  

Aage Koch-Jensen (C)  

Kate Runge (V)  

Ulla Diderichsen (V)  

 

Samarbejdsudvalg på Speciallæge området (Obligatorisk) 

Leif Mørck (A)  

Bente Nielsen (F)  

Olav Nørgaard (V)  

Birgit Jonassen (O)  

 

Samarbejdsudvalg på Almen Læge området (Obligatorisk) 

Conny Jensen (A)  

Johannes Flensted-Jensen (A)  

Aage Koch-Jensen (C)  

Alice Espeholt (V)  

 

Samarbejdsudvalg i henhold til § 5 i landsoverenskomst om fysioterapi (Obligatorisk) 

Leif Mørck (A)  

Kate Runge (V)  

Preben Andersen (V)  

 

Samarbejdsudvalg på kiropraktorområdet (Obligatorisk) 

Knud Hammer (A)  

Tove Videbæk (C)  

Birgit Jonassen (O) Formand  

 

Samarbejdsudvalg i henhold til § 23 i overenskomst om tandlægehjælp (Obligatorisk) 

Knud Hammer (A)  

Jørgen Nørby (V) 

  

Samarbejdsudvalg for psykologer, Det regionale (Obligatorisk) 

Birgit Jonassen (O) 

Gunhild Husum (Uden for parti) 

 

Bloddonorerne i Århus, Bestyrelsen for  

Bjarne Schmidt Nielsen (A)  

Alice Espeholt (V)  
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Dronningens Ferieby i Grenaa, Bestyrelsen for  

Lotte Hornemann (V) (ikke regionsrådsmedlem)  

 

Anker Fjord Hospice, Bestyrelsen for  

Knud Munk Nielsen (V) (ikke regionsrådsmedlem)   

 

Hospice Djursland, Bestyrelsen for  

Gert Schou (A)  

 

Hospice Djursland, Bestyrelsen for Ejendommen  

Gert Schou (A)  

 

Limfjordens Hospice, Bestyrelsen for  

Laila Munk Sørensen (A)  

Olav Nørgaard (V)  

 

Sclerosecentrene i Danmark (Vedtægter ændrews pr. 1/1 2010, så der ikke længere skal være re-

præsentation fra Regionsrådet)  

Ib Madsen (A) (ikke regionsrådsmedlem)  

  

Epidemikommissionen (Obligatorisk) 

Ulla Fasting (B) 

Aage Koch-Jensen (C) 

Poul Dahl (V) 

 

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg (Obligatorisk) 

(Kommunekontaktrådet)  

Conny Jensen (A)  

Johannes Flensted-Jensen (A)  

Aage Koch-Jensen (C)  

Alice Espeholt (V)  

 

Jysk Linnedservice A/S, Bestyrelsen for  

Gert Schou (A)  

Birgit Jonassen (O)  

Aage Koch-Jensen (C)  

 

Amgros I/S, Bestyrelsen for 

Bent Hansen (A) 

Johannes Flensted-Jensen (A) - suppleant 

 

Tandlægeklagenævnet  

Knud Hammer (A)  

Ulla Fasting (B)  

Jørgen Nørby (V)  

Martin Merrild (V) - suppleant  
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Åkanden, Bestyrelsen for Interessentskabet  

Birgit Jonassen (O) 

Jørn Koch (Forvaltningsrepræsentant) 

 

Gigtforeningen, Repræsentantskabet for 

Johannes Flensted-Jensen (A) 

 

Videncenter for Hjerneskade, Bestyrelsen for 

Leif Mørck (A) 

Kjeld Martinussen (Repr. for sundhedsdirektørerne) 

 

Rosa og Asta Jensens Fond, Bestyrelsen for 

Åge Koch-Jensen (C) 

 

Fundats for Patientfonden, Bestyrelsen for 

Laila Munk Sørensen (A) 

 

Regionshospitalet Viborgs Kunstfond, Bestyrelsen for 

Olav Nørgaard (V) 
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Psykiatri og social  

 

”Cafe den hvide hest”, Den selvejende institution  

Leif Mørck (A)  

 

Center for syn og kommunikation, Bestyrelsen for 

Louis Rolander (A) 

 

Døgncentret for Børn og Familier, Bestyrelsen for 

Inga Hygum (A) (ikke regionsrådsmedlem) 

 

Holmstrupgård, Den selvejende institution 

J. T. Lawaetz (C) (ikke regionsrådsmedlem) 

  

Kildebjerget Kostskole, Bestyrelsen for 

Anne V. Kristensen (V) 

 

Regionale udviklingsråd vedr. social- og specialundervisningsområdet (Obligatorisk) 

Louis Rolander (A)  

Anna Marie Touborg (F)  

Kate Runge(V)  

Britta Bang (V)  

 

Regionalt kontaktforum på handicapområdet (Obligatorisk) 

Louis Rolander (A) - formand 

Anna Marie Touborg (F) 

Alice Espeholt (V) 

 

Taleinstituttet, Bestyrelsen for 

Marianne Carøe (A) 

Anders Kühnau (A) - suppleant 

 

 



 

Side 14

Regional udvikling  

 

Foreningen Midtjyllands EU-kontor  

Bent Hansen (A)  

Alexander Aagaard (V)  

 

Bovbjerg Fyr, Fondsbestyrelsen for  

Jørgen Nørby (V)  

 

Vækstforum for Region Midtjylland (Obligatorisk) 

Bent Hansen (A)  

Viggo Nielsen (V)  

Poul Müller (C) 

Aase Lydiksen (Repræsentant for uddannelsesområdet) 

Bodil Vilmand-Olsen (Repræsentant for erhvervsorganisationerne) 

 

Regionale Beskæftigelsesråd, Det (Obligatorisk) 

Ulla Diderichsen (V)  

Anne V. Kristensen (V) – suppleant  

 

Hjerl Hedes Frilandsmuseum, Bestyrelsen for  

Bent Ove Pedersen (V)  

 

Messecenter Herning, Repræsentantskab for  

Bent Hansen (A)  

Aleksander Aagaard (V)  

 

Repræsentantskab for TV/MIDT-VEST  

Tove Videbæk (C)  

 

TV2 Østjylland repræsentantskab  

Bjarne Schmidt (A)  

Gunhild Husum (uden for parti)  

Niels Kallehave (O)  

Britta Bang (V)  

 

Midttrafik, Bestyrelsen for (Obligatorisk) 

Bjarne Schmidt Nielsen (A)  

Aleksander Aagaard (V)  

Laila M. Sørensen (A) - suppleant  

Bent Ove Pedersen (V) – suppleant  

 

Midtjyske Jernbaner A/S, Bestyrelsen for 

Anna Marie Touborg (F) 

Aleksander Aagaard (V) 

 

Politisk følgegruppe for letbaneprojekt i Århus-området 

Bjarne Schmidt Nielsen (A) 
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Den Gamle By i Århus, Bestyrelsen for  

Bent Hansen (A)  

 

Gammel Estrup Jyllands Herregårdsmuseum, Bestyrelsen  

Bent Hansen (A)  

 

AQUA Ferskvands Akvarium, Bestyrelsen for  

Bodil Jensen (A)  

 

Balletskolen i Holstebro, Bestyrelsen for  

Henning Gjellerod (A)  

 

 

Basisensemblet Klüvers Big Band, Bestyrelsen for  

Preben Andersen (V)  

 

Bruunshåb gamle Papfabrik, Repræsentantskabet for  

Preben Andersen (V)  

 

Hou Søsportscenter, Den selvejende institution, Bestyrelsen for  

Louis Rolander (A)  

 

Ejstrupholm Midtjysk Ungdomsskole, Repræsentantskabet for,  

Preben Andersen (V)  

 

Ferskvandscentret, Bestyrelsen for  

Bodil Jensen (A)  

 

Fonden for Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle, Bestyrelsen for  

Ulla Fasting (B)  

 

Fonden Kystcenter Thyborøn, Bestyrelsen for  

Bent Ove Pedersen (V)  

 

Foreningen Netværk Limfjorden  

Ernst Greve (A)  

 

Herning Museum  

Ove Nørholm (C)  

 

Himmelbjerggårdens legat, Bestyrelsen for  

Louis Rolander (A)  

 

HIRC, Bestyrelsen for  

Poul Müller (C)  
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KulturPrinsen, Bestyrelsen for  

Laila Munk Sørensen (A)  

 

Midt- og Vestjysk Mediefond, Bestyrelsen for  

Bent Ove Pedersen (V)  

 

Moesgård Museum, Bestyrelse for  

Britta Bang (V)  

 

Museernes Bevaringscenter i Skive  

Olav Nørgaard (V)  

 

Samsø Iværksætterfond, Bestyrelsen for  

Leif Mørck (A) 

Henning Jensen (A) - suppleant 

 

Udviklingscenter for møbler og træ, Bestyrelsen for  

Alexander Aagaard (V)  

 

Djursland Udviklingsråd  

Alice Espeholt (V)  

Kaj Møldrup Christensen (A)  

 

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, Bestyrelsen for 

Kaj Møldrup Christensen (A) - tilforordnet 

 

Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande, Repræsentantskabet i 

Conny Jensen (A) 

Birgit Jonassen (O) 

 

Forskerpark Foulum, Bestyrelsen for 

Bent Hansen (A) 

Ernst Greve (A) - Suppleant 

Jørgen Nørby (V) 

Bent Ove Pedersen (V) - Suppleant 

 

VisitAarhus  

Anders Kühnau (A) 

 

Lokal aktionsgruppe (LAG) – Djursland (Obligatorisk) 

Kaj Møldrup Christensen (A) 

Lokal aktionsgruppe (LAG) – Favrskov (Obligatorisk) 

Poul Dahl (V) 

Lokal aktionsgruppe (LAG) – Hedensted (Obligatorisk) 

Preben Andersen (V) 

Lokal aktionsgruppe (LAG) – Herning (Obligatorisk) 

Conny Jensen (A) 
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Lokal aktionsgruppe (LAG) – Holstebro (Obligatorisk) 

Henning Gjellerod (A) 

Lokal aktionsgruppe (LAG) – Horsens (Obligatorisk) 

Henning Jensen (A) 

Lokal aktionsgruppe (LAG) - Ikast-Brande (Obligatorisk) 

Tove Videbæk (C) 

Lokal aktionsgruppe (LAG) – Lemvig (Obligatorisk) 

Jørgen Nørby (V) 

Lokal aktionsgruppe (LAG) – Odder (Obligatorisk) 

Preben Andersen (V) 

Lokal aktionsgruppe (LAG) – Randers (Obligatorisk) 

Marianne Carøe (A) 

Lokal aktionsgruppe (LAG) - Ringkjøbing-Skjern (Obligatorisk) 

Harry Jensen (V) 

Lokal aktionsgruppe (LAG) – Samsø (Obligatorisk) 

Leif Mørck (A) 

Lokal aktionsgruppe (LAG) – Silkeborg (Obligatorisk) 

Britta Bang (V) 

Lokal aktionsgruppe (LAG) – Skive (Obligatorisk) 

Laila Munk Sørensen (A) 

Lokal aktionsgruppe (LAG) – Struer (Obligatorisk) 

Bent Ove Pedersen (V) 

Lokal aktionsgruppe (LAG) – Viborg (Obligatorisk) 

Ernst Greve (A) 

Fiskeri LAG-Vestjylland (Obligatorisk) 

Jørgen Nørby (V) 

Fiskeri LAG-Limfjorden (Obligatorisk) 

Anna Marie Touborg (F) 

  

Livsstilshøjskolen Gudum, Bestyrelsen for 

Jørgen Nørby (V) 

 

Randers Regnskov, Bestyrelsen for projekt  

Marianne Carøe (A)  

 

Struer Museum, Bestyrelsen for 

Bent Ove Pedersen (V) 

 

Udviklingssekretariatet Vækstgruppen på Samsø  

Leif Mørck (A)  

Aleksander Aagaard (V)  

 

Undersøgelsesprojekt Nationalpark Skjern Å, Styregruppen for  

Viggo Nielsen (V)  

 

Ringkøbing-Skjern Museum, Bestyrelsen for  

Harry Jensen (V)  
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Region Midtjyllands Bruxelleskontor, Bestyrelsen for 

Bent Hansen (A) 

Aleksander Aagaard (V) 

 

Midtjysk Turisme, Bestyrelsen for 

Ernst Greve (A) 

Ove Nørholm (C) 

 

VisitDenmark, Bestyrelsen for 

Ove Nørholm (C) 

 

Væksthus Midtjylland, Bestyrelsen for 

Viggo Nielsen (V) 

 

Nordsøkommissionen  

Harry Jensen (V)  

 

Østersøkommissionen  

Poul Müller (C)  

 

CPMR (Konference for Perifere Maritime Regioner)  

Henning Gjellerod (A)  

 

Kompetencerådet for Region Midtjylland 

Henning Gjellerod (A) 

 

Huset Venture, Bestyrelsen for  

Ove Nørholm (C) 
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Gymnasier, HF og VUC  

 

Favrskov Gymnasium  

Bjarne Schmidt Nielsen (A)  

 

Grenaa Gymnasium & HF  

Gert Schou (A)  

Anders Kühnau (A) - suppleant 

 

Herning HF & VUC  

Jørgen Nørby (V)  

 

Holstebro Gymnasium & hf  

Louis Rolander (A) 

Ernst Greve (A) - suppleant 

 

Horsens Statsskole  

Henning Gjellerod (A)  

 

Ikast Gymnasium og hf-kursus  

Ove Nørholm (C)  

 

Lemvig Gymnasium  

Bodil Jensen (A)  

 

Paderup Gymnasium  

Gunhild Husum (uden for parti)  

 

Randers Statsskole  

Morten Noreng (A) (ikke regionsrådsmedlem) 

 

Ringkjøbing Gymnasium  

Knud Hammer (A)  

 

Risskov Amtsgymnasium  

Poul Dahl (V)  

 

Th. Langs HF og VUC  

Preben Andersen (V)  

 

Viborg Gymnasium  

Poul Dahl (V)  

Gunhild Husum (uden for parti) - suppleant  

 

Viborg Katedralskole  

Aage Erhardstsen (A) (ikke regionsrådsmedlem) 
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Viby Amtsgymnasium & HF  

Anders Kühnau (A)  

 

VUC Djursland/VUC Grenaa  

Ulla Fasting (B)  

 

Århus Akademi  

Jonas Dahl (F) (ikke regionsrådsmedlem) 

 

Fordelingsudvalg på Gymnasieområdet: (Obligatorisk) 

Tidligere Århus Amt:  

Anders Kühnau (A)  

Britta Bang (V)  

Tidligere Ringkjøbing Amt:  

Ulla Fasting (B)  

Jørgen Nørby (V)  

Tidligere (en del af) Viborg Amt:  

Laila M. Sørensen (A)  

Poul Dahl (V)  

Tidligere (en del af) Vejle Amt:  

Bente Nielsen (F)  

Anne V. Kristensen (V)  

 

VUC Viborg-Skive  

Anne Marie Touborg (F)  

 

VUC Horsens  

Aleksander Aagaard (V)  

 

VUC Århus, Uddannelsesudvalget 

Kate Runge (V) 

 

 



 

Side 21

Uddannelsesinstitutioner under lov om erhvervsrettet uddannelse (Handelsskoler, tekniske skoler, 

AMU centre, og social)  

 

AMU-Center Djursland  

Gert Schou (A)  

 

Asmildkloster Landbrugsskole  

Olav Nørgaard (V)  

 

Holstebro Tekniske Skole  

Henning Gjellerrod (A)  

 

Horsens Handelsskole  

Henning Jensen (A)  

 

Lemvig Handelsskole  

Viggo Nielsen (V)  

 

Skive Tekniske Skole  

Laila Munk Sørensen (A) 

Ernst Greve (A) - suppleant  

 

Social- og Sundhedsskolen i Herning  

Conny Jensen (A)  

 

Social- og Sundhedsskolen i Randers  

Marianne Carøe (A)  

 

Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg  

Anne V. Kristensen (V)  

 

Social- og Sundhedsskolen Skive – Thisted – Viborg  

Bent Ove Pedersen (V)  

 

Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens, uddannelsesudvalg  

Anne V. Kristensen (V)  

 

TEKO, Herning  

Conny Jensen (A)  

 

Århus Købmandsskole  

Anders Kühnau (A)  

 

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Rådgivende Udvalg 

Olav Nørgaard (V) 

 

Vejlby Landbrugsskole  

Erik Poulsen (V) (ikke regionsrådsmedlem) 
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Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium  

Knud Hammer (A)  

 

Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium 

Anna Marie Touborg (F) 

 

Århus Social- og Sundhedsskole  

Kate Runge (V)  
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Andre bestyrelseshverv indenfor undervisningsområdet  

Erhvervsakademi MidtVest 

Viggo Nielsen (V) 

 

Regionale Vejledningsråd, Det  

Ulla Diderichsen (V)  

Jørgen Nørby (V) – suppleant  

 

Rådet for Fleksible uddannelser i Udkantsområder  

Martin Merrild (V)  

Viggo Nielsen (V) - suppleant  

 

Kommunekontaktrådets dimmensioneringsudvalg vedr. Social- og Sundhedsuddannelserne (Obliga-

torisk) 

Jørgen Nørby (V) 

 

Professionshøjskolen VIA University College, Bestyrelsen for  

Johannes Flensted-Jensen (A) 

 

VIA University College - Uddannelsesudvalg: 

Administrationsbacheloruddannelsen: 

Jakob Olesen, kontorchef, Region Midtjylland 

Ergoterapeutuddannelsen: 

Anita Svendsen, ledende ergoterapeut, Regionspsykiatrien Holstebro 

Fysioterapeutuddannelsen: 

Line Jespersen, overfysioterapeut, Regionshospitalet Silkeborg 

Lene Nyboe, ledende fysioterapeut, AUH Risskov 

Læreruddannelsen: 

Bent Ove Pedersen (V) 

Pædagoguddannelsen: 

Henrik Qvist (Ø) 

Socialrådgiveruddannelsen: 

Poul Dahl (V) 

Sygeplejerskeuddannelsen: 

Ulla Fasting (B) 

 

VIA University College - Efter- og videreuddannelsesrådet: 

Ditte Hughes, afdelingschef, Region Midtjylland 

 

VIA University College - Studieråd: 

Pædagoguddannelsen i Holstebro: 

Harry Jensen (V) 

Gymnasiale uddannelser i Horsens: 

Anne V. Kristensen (V) 

 

Praktikpladsforum vedr. pædagoguddannelsen  

Henrik Qvist (Ø)  

Bodil Primsø (Adm.)  
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Særlige områder  

 

Delegeret til GF for Foreningen til Begrænsning af Skadeudgifter i kommuner og amter  

Viggo Nielsen (V)  

 

Danske Regioner:  

Danske Regioners bestyrelse  

Bent Hansen (A)  

Johannes Flensted-Jensen (A)  

Alexander Aagaard (V)  

 

Forretningsudvalget  

Bent Hansen (A)  

 

Social- Psykiatriudvalget  

Henning Jensen (A)  

Birgit Jonassen (O)  

 

Sundhedsudvalget  

Alexander Aagaard (V)  

Johannes Flensted-Jensen (A) 

Ulla Diderichsen (V) 

 

Udvalget for Løn- og Personalepolitik  

Johannes Flensted-Jensen (A)  

 

Udvalget for Regional Udvikling  

Conny Jensen (A)  

Poul Müller (C) 

  

Internationale Udvalg 

Poul Müller (C) 

 

Udvalg om fremtidens sundhedsvæsen 

Aleksander Aagaard (V) 
  


