Kommissorium
for
det midlertidige udvalg vedrørende
inddragelse og samskabelse

Udvalget er nedsat i henhold til § 17, stk. 4, i den kommunale styrelseslov og § 18 i Region Midtjyllands styrelsesvedtægt og skal fungere
i perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019.
Udvalgets medlemmer
Udvalget består af 7 regionsrådsmedlemmer.
Administrative deltagere
Fra administrationen deltager vicedirektør Carsten Lind og kontorchef
Marianne Bengtson, Regionssekretariatet og kommunikationschef Birgitte Thingholm, Koncern Kommunikation.
Der kan være yderligere ad hoc deltagelse fra administrationen eller
fra regionsrådet, når det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning
eller drøftelse.
Udvalgets formål
Det midlertidige udvalg vedrørende inddragelse og samskabelse skal
fortsætte det arbejde, som det midlertidige udvalg vedr. demokrati
og inddragelse har igangsat i 2018 med henblik på at komme med
forslag til at styrke viden om og brug af inddragelse og samskabelse i
Region Midtjylland.
Udvalgets opgaver
Udvalget skal være med til at sætte fokus på og synliggøre mulighederne for involvering, inddragelse og samskabelse i dagligdagen i mødet mellem regionen og dens borgere.
Udvalget skal i den forbindelse fortsætte det arbejde, som er igangsat
i det midlertidige udvalg vedrørende demokrati og inddragelse vedrørende regionale grundprincipper for borgerinddragelse.
Udvalget kan foreslå og følge prøvehandlinger, såsom borgermøder,
samtalecaféer eller møder mellem politikere og medarbejdere med
henblik på at indhente viden om effekten af inddragelses- og samskabelsesprojekter og skabe en fælles platform for regionens arbejde
med inddragelse og samskabelse.
Udvalget skal drøfte, hvordan borgere og patienter i højere grad kan
inddrages i forbindelse med udarbejdelse af planer, politikker samt
hvordan der kan skabes en tættere dialog mellem regionsrådet,
medarbejdere og borgere.
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Udvalget skal i den forbindelse inddrages i den proces for en ny sundhedsplan, som fremgår af hensigtserklæring B i Aftale om budget
2019 for Region Midtjylland: "Forligspartierne ønsker at igangsætte
en proces, hvor borgere, patientforeninger, fagpersonale og samarbejdsfora inddrages i udformningen af en ny plan for det midtjyske
sundhedsvæsen, som vil være klar til endelig politisk behandling i efteråret 2019."
Udvalget skal komme med anbefalinger til hvordan regionen kan blive
mere inddragende og mere synlig, herunder også hvordan regionen
kan arbejde med inddragelse og samskabelse i samspil med andre
sektorer, så der skabes et mere sammenhængende velfærdssystem
på tværs af sektorer.
Udvalgets arbejdsform
Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til den af regionsrådet vedtagne forretningsorden for midlertidige udvalg.
Udvalget holder 4 – 5 møder i løbet af 2019.
Udvalgets afrapportering
Udvalget afrapporterer til regionsrådet i forbindelse med en temadag.
Sekretariatsbetjening
Udvalget sekretariatsbetjenes af Regionssekretariatet.
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