BILAG 1
Retningslinjer for regionsrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer i henhold til vederlagsregulativets § 1
Retningslinjerne fastlægger hvilke kurser og kursuslignende arrangementer regionsrådet finder
omfattet af lov om regioner § 50 og lov om kommunernes styrelse § 16,stk. 1, litra c.
Kurser og kursuslignende arrangementer
Kurserne skal henvende sig til regionsrådsmedlemmerne.
Ved kurser forstås arrangementer af orienterende karakter, hvori der som en ikke uvæsentlig
bestanddel indgår egentlig undervisningsvirksomhed.
Kursuslignende arrangementer som seminarer, konferencer, årsmøder, orienteringsmøder m.v.
anses tillige som kurser.
Både kurser og kursuslignende arrangementer skal være kendetegnet ved at være af alment
orienterende karakter og uden direkte sammenhæng med verserende sager i regionen.
Kurser og kursuslignende arrangementer skal være relevant for regionsrådsmedlemmernes
varetagelse af deres hverv, som først og fremmest består i deltagelse i regionsrådsmøder, udvalgsmøder og lovbestemte fora.
Kurser, der henvender sig til regionsrådets medlemmer, herunder kurser hvor regionsrådsformanden inviterer, og som i væsentligt omfang vedrører:
 Region Midtjyllands styrelse, lovgivning og aftaler m.v. på regionens område, f.eks. kurser
vedrørende den politiske rolle, regionens struktur, ny lovgivning, overenskomster m.v.
 Regionens budgetlægning og økonomistyring, f.eks. kurser, som vedrører budgetlægning
for folkevalgte, økonomiseminarer og regionens økonomi generelt.
 Regionens planlægning, prioritering og omstilling inden for de områder, regionsrådet og
dets udvalg varetager, herunder kurser, som vedrører den fremtidige planlægning inden for
et eller flere af regionens arbejdsområder, f.eks. prioriteringer i sundhedsvæsenet, den
fremtidige regionale arbejdsmarkedspolitik, erhvervspolitik og lignende.
 Introduktionskurser for nye medlemmer
anses for relevante.
Kurser, der henvender sig til regionsrådets medlemmer og er udbudt af:
 Region Midtjylland,
 Danske Regioner,
 regionale aktiviteter i KL-regi,
 Center for Offentlig Kompetenceudvikling
 Danmarks Forvaltningshøjskole og
 ministerier og andre statsinstitutioner
anses tillige som relevante.
Et kursus, der i væsentligt omfang vedrører områder, inden for hvilket et medlem er udpeget
til varetagelse af et hverv f.eks. i bestyrelser, nævn og råd m.m., jf. lov om kommunernes
styrelse, § 16,stk. 1,litra a og b, vil tillige kunne anses for relevant for det pågældende medlem. Betaling af selve kursusafgifterne m.v. påhviler som udgangspunkt den pågældende institution eller nævn.
Udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, befordringsgodtgørelse m.v.
Deltagelse i kurser er omfattet af regionsrådets faste vederlag, jf. lov om kommunernes styrelse, § 16,stk. 1.
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For medlemmer af regionsrådet, som har valgt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, jf. lov
om kommunernes styrelse § 16,stk. 5, ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i kurser, som falder ind under retningslinjernes opremsning.
Der udbetales endvidere godtgørelser, jf. lov om kommunernes styrelse,§ 16,stk. 10, i forbindelse med kurser, som falder ind under retningslinjernes opremsning, jf. vederlagsregulativet
§§ 6-10.
Administration m.v.
Region Midtjyllands administration sørger for, at kursustilbud, som modtages i Regionssekretariatet, og som er omfattet af retningslinjerne, snarest formidles til regionsrådsmedlemmerne
med mulighed for tilmelding via Regionssekretariatet.
Kursustilbud, som retter sig mod regionsrådsmedlemmer, og som ikke umiddelbart er omfattet
af retningslinjernes opremsning, men som i væsentligt omfang vedrører andre regionale arbejdsområder, forelægges regionsrådet, som vurderer, om kurserne er omfattet af lov om
kommunernes styrelse, § 16,stk. 1, litra c.
Retningslinjerne gælder alene kurser, som afholdes i Danmark. Kurser uden for Danmark godkendes af formanden for regionsrådet.
Regionssekretariatet sørger for at arrangere befordring, overnatninger m.v.
Befordringsgodtgørelse beregnes ud fra den korteste afstand ifølge Krak.
Ikrafttræden m.v.
Retningslinjerne er vedtaget på regionsrådets møde den 15. december 2017 og træder i kraft den 1.
januar 2018.
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