
 

Kommissorium 
 

for 

Midlertidigt udvalg vedrørende redegørelse til Det Regionale 
Udviklingsråd 
 
Udvalget er nedsat i henhold til beslutning på møde i Regionsrådet 
den 12. december 2007 og skal fungere i perioden 1. januar – 31. 
december 2008. 
 
Formand:  Gunhild Husum (u.f. parti) 
Næstformand: Jørgen Nørby (V) 
Medlemmer:  Ernst Greve (A) 
  Henning Jensen (A) 
  Louis Rolander (A) 
  Harry Jensen (V) 
  Kate Runge (V) 
   
Udvalgets formål og opgave 
Udvalget har til opgave at følge arbejdet i Det regionale udviklings-
råd, herunder at: 
  
• Udarbejde forslag til den lovpligtige redegørelse til udviklingsrådet 

om udviklingen på social- og specialundervisningsområdet, inden 
rapporten behandles i Regionsrådet 

• Følge udviklingsrådets videre arbejde med afrapporteringerne fra 
Region Midtjylland og de 19 kommuner, der skal resultere i én 
samlet rapport fra udviklingsrådet til Socialministeriet og Under-
visningsministeriet  

• Bidrage til udviklingsrådets dagsordner og efterfølgende drøfte 
udfaldet af udviklingsrådets møder    

 
På social- og specialundervisningsområdet er der som en konsekvens 
af kommunalreformen foretaget en række strukturelle ændringer. Til 
at følge og overvåge implementeringen af reformen på social- og 
specialundervisningsområdet er der i regi af statsforvaltningerne ned-
sat et regionalt udviklingsråd i hver af de fem regioner.  
 
De regionale udviklingsråd er nedsat for perioden 2007-2010 og be-
står af kommunale og regionale politikere samt repræsentanter fra 
bruger- og pårørendeforeningerne.  
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Region Midtjylland er, ligesom kommunerne, lovgivningsmæssigt for-
pligtiget til at udarbejde en årlig redegørelse til udviklingsrådet.  
Rapporten skal bl.a. indeholde en vurdering af, om forsyningen til de 
enkelte målgrupper er tilstrækkelig.  
 
De årlige indberetninger fra udviklingsrådene vil danne grundlag for, 
at ministeren kan foretage en løbende vurdering af, hvordan kommu-
nerne og regionen varetager deres opgaver efter kommunalreformen.  
 
Udvalgets arbejdsform 
Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til den af Regionsrådet 
vedtagne standardforretningsorden for midlertidige udvalg. 
Det Regionale Udviklingsråd skal afgive sin samlede rapport til Soci-
alministeriet og Undervisningsministeriet inden 1. maj 2008 med 
henblik på ministrenes redegørelse til Folketinget.  
 
Udvalget mødes 3-4 gange i januar og februar 2008 med henblik på 
at udarbejde udkast til Region Midtjyllands redegørelse til udviklings-
rådet. Resten af 2008 kan udvalget eventuelt mødes i naturlig for-
længelse af udviklingsrådets møder, når det kan være relevant at føl-
ge udviklingsrådets videre arbejde.  
 
Udvalgets afrapportering  
Udvalget afslutter sit arbejde med aflevering af udkast til redegørelse 
til det regionale udviklingsråd, som indeholder udvalgets overvejelser 
og eventuelle anbefalinger. Redegørelsen forventes behandlet i For-
retningsudvalget den 4. marts 2008 og i Regionsrådet den 12. marts 
2008. Herefter sendes den godkendte redegørelse til Det regionale 
udviklingsråd med henblik på udviklingsrådets behandling af den 
samlede rapport inden 1. maj 2008. 


