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Panel for udviklingen på socialområdet 
Panelet skal give Region Midtjyllands repræsentanter i det regionale 
kontaktforum på handicapområdet, i det regionale udviklingsråd og i 
bestyrelser på socialområdet mulighed for at drøfte strategiske udvik-
lingsfelter på socialområdet.      
 
Panelet er etableret i henhold til beslutning på møde i Regionsrådet 
den 12. december 2007 og skal fungere i perioden 1. januar 2008 - 
31. december 2009. 
 
Formand:   Kate Runge1 (V), Det Regionale Udviklings-

råd 
Næstformand:  Anna Marie Touborg2 (F), Det Regionale 

Udviklingsråd 
 
Panelets navn 
Panel for udviklingen på socialområdet 
 
Panelets medlemmer 
Panelet består af regionsrådsmedlemmer fra det midlertidige udvalg 
vedr. redegørelse til det regionale udviklingsråd, regionsrådsmed-
lemmer fra Det regionale udviklingsråd, regionsrådsmedlemmer fra 
Det regionale kontaktforum på handicapområdet, 1 regionsrådsmed-
lem fra VISO’s bestyrelse, 1 regionsrådsmedlem fra bestyrelsen for 
den selvejende institution ”Café den hvide hest,” 1 regionsrådsmed-
lem fra bestyrelsen for Kildebjerget Kostskole, 1 regionsrådsmedlem 
fra bestyrelsen for Center for syn og kommunikation, 1 regionsråds-
medlem fra bestyrelsen for Taleinstituttet: 
 
Ernst Greve (A) Udvalg, Redegørelse til udviklingsråd 
Gunhild Husum (u.f. parti) do.   
Henning Jensen (A) do. 

                                          
1 Også medlem af Udvalg vedr. redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd 
2 Også medlem af Det regionale kontaktforum på handicapområdet 
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Side 2

Louis Rolander (A)1, 2, 3 do. 
Harry Jensen (V) do. 
Jørgen Nørby (V) do. 
Britta Bang (V) Det Regionale Udviklingsråd 
Alice Espeholt (V) Kontaktforum, handicapområdet 
Leif Mørck (A) Bestyrelse, Cafe ”Den hvide hest” 
Anne V. Kristensen (V) Bestyrelse, Kildebjerget Kostskole 
Marianne Carøe (A) Bestyrelser, Taleinstituttet og VISO4 
 
Panelets formål og opgave 
Som en konsekvens af strukturreformen oplever social- og specialun-
dervisningsområdet i disse år en række strukturelle ændringer, her-
under bl.a. en markedsgørelse af området og et øget behov for sam-
arbejde mellem region og kommune med henblik på at kunne løfte 
det fælles leverandøransvar. 
 
Både Det regionale udviklingsråd og Det regionale kontaktforum på 
handicapområdet er nedsat bl.a. med henblik på at styrke inddragel-
sen og brugere og pårørende samt skabe større helhed i den fælles 
opgaveløsning. 
 
Panelet skal give Region Midtjyllands repræsentanter i Det regionale 
kontaktråd på handicapområdet, i Det regionale udviklingsråd og i 
bestyrelser på socialområdet mulighed for at drøfte emner af fælles 
interesse, som knytter sig til deltagernes virke som regionsrådsmed-
lemmer i disse organer, og som omhandler strategiske udviklingsfel-
ter på socialområdet.      
 
Panelets formål er at kvalificere og udvikle paneldeltagernes virke 
gennem: 
  
• Drøftelse af Region Midtjyllands opgaveløsning på socialområdet 

og varetagelsen heraf, herunder bl.a. den årlige rammeaftale på 
socialområdet med kommunerne 

• Orientering fra administrationen eller via indbudte eksterne eks-
perter om ny lovgivning og andre aktuelle tiltag og tendenser på 
socialområdet 

• Erfaringsudveksling blandt paneldeltagerne om varetagelsen af 
deres hverv i råd og bestyrelser på socialområdet 

 
Panelets arbejdsform 
Der afholdes to heldagsmøder årligt i panelet. 
 
 
                                          
1 Også medlem af Det regionale kontaktforum på handicapområdet 
2 Også medlem af Det Regionale Udviklingsråd  
3 Også medlem af bestyrelsen for Center for syn og kommunikation 
4 Udpeget af Danske Regioner 



 

Side 3

Panelets afrapportering 
Administrationen sikrer i samråd med panelets formand, at væsentli-
ge problemfelter, der har været genstand for drøftelse i panelet, 
bringes til Regionsrådets kendskab. 


