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Kommissorium 

 

for 

 

det midlertidige udvalg vedrørende borgerdialog 

 
 
Udvalget er nedsat i henhold til beslutning på møde i regionsrådet 
den 26. februar 2014 og skal fungere i perioden 1. april 2014 til 31. 
december 2015. 
 
Udvalgets medlemmer 
Formand:  Henrik Qvist, formand (Ø)  
Næstformand: Karina Due, næstformand (O) 
Medlemmer:  Aleksander Aagaard (V) 

Bent Dyrvig (V) 
Susanne Gaarde (A) 
Conny Jensen (A) 
Ole Jepsen (A) 

 
 
Fra administrationen deltager sekretariatschef Carsten Lind og 
kommunikationschef Birgitte Thingholm. Der kan være yderligere ad 
hoc deltagelse fra administrationen, ligesom udvalget kan invitere 
andre personer, herunder andre regionsrådsmedlemmer, til at 
deltage, når det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning. 
 
Udvalgets formål  
Udvalget har overordnet som formål at fremme regionens dialog 
med borgerne ved at iværksætte nye initiativer for borgerdialog i 
Region Midtjylland. Med ”borgere” menes både den brede 
offentlighed samt brugere af regionens ydelser (patienter, naboer til 
nybyggeri mv.). Borgere har typisk en anden vinkel, erfaring eller 
fokus på sager end politikere og fagfolk/eksperter har og vil derfor 
kunne bidrage til at beslutninger træffes på et mere nuanceret 
grundlag, desuden kan en væsentlig gevinst ved denne inddragelse 
være et større engagement hos borgerne og større tillid til det 
politiske system.  
 
Udvalgets opgaver 
Udvalget skal drøfte, hvilke initiativer der kan understøtte regionens 
dialog med borgerne. Udvalget bygger videre på anbefalingerne fra 
det midlertidige udvalg vedrørende demokrati og vil afprøve 
forskellige former for borgerdialog. Der betyder bl.a., at udvalget 
skal: 
 

• Nedsætte et borgerpanel. 
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• Undersøge muligheder for og relevans af at afholde 
borgertopmøder eller lignende arrangementer, eksempelvis 
med samarbejdspartnere. Såfremt regionsrådet herefter 
beslutter at afholde et sådan arrangement, sørger udvalget 
for planlægning og gennemførelse. 

• Udvikle en plan for direkte borgerdialog mellem borgere og 
politikere. Eksempelvis ved, at der i forlængelse af 
besigtigelsesture afholdes et åbent debatmøde, hvor emner 
fra eksempelvis Sundhedsplanen og Vækst- og 
Udviklingsstrategien kan drøftes.  

• Sætte fokus på borgerinddragelse i forbindelse med 
udarbejdelsen af den kommende Vækst- og 
Udviklingsstrategi sammen med det rådgivende udvalg for 
regional udvikling. 

• Drøfte den gældende forretningsorden for de rådgivende og 
midlertidige udvalg i forhold til at vurdere relevans af at give 
borgere mulighed for foretræde for et udvalg.  

• Iværksætte nye initiativer for at fremme dialogen på sociale 
medier, som eksempelvis Facebook og Twitter. 

• Udvalget har desuden mulighed for at forfølge andre ideer om 
borgerdialog, som måtte opstå under udvalgets arbejde.  

 
 
Udvalgets arbejdsform 
Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til den af regionsrådet 
vedtagne standardforretningsorden for særlige udvalg. 
 
Udvalget vil tage initiativ til et fællesmøde med det rådgivende 
udvalg for regional udvikling for at drøfte, hvordan 
borgerinddragelsen sikres bedst muligt i forbindelse med 
udarbejdelsen af den kommende Vækst- og Udviklingsplan.  
 
Udvalget beslutter hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes.  
 
Udvalget vil på de første to møder blive introduceret til forskellige 
vinkler på borgerdialog, og der vil blive tegnet et billede af, hvordan 
regionen i dag er i dialog med borgerne. Med udgangspunkt i det vil 
udvalget i løbet af efteråret 2014 gå i gang med det konkrete arbejde 
med de ovennævnte opgaver.  
 
Udvalgets afrapportering 
Udvalgets afrapportering sker via iværksættelse af konkrete 
initiativer, eventuelt suppleret med en afsluttende statusrapport 
med perspektivering over de initiativer, udvalget har sat i værk.  
 
Sekretariatsbetjening 
Det midlertidige udvalg vedrørende borgerdialog 
sekretariatsbetjenes af Regionsekretariatet.  


