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Danske Regioners generalforsamling 2022 

 

Tillykke med dit valg til regionsrådet.  

 

Som regionsrådsmedlem inviteres du til at deltage i Danske Regioners generalforsam-

ling 2022, som holdes torsdag den 24. marts på Centralværkstedet, Værkmestergade 

9, 8000 Aarhus C. Generalforsamlingen i 2022 er den første i den nye valgperiode og 

dermed også den konstituerende generalforsamling, hvor der skal vælges ny besty-

relse for Danske Regioner. 

 

Til generalforsamlingen inviteres også repræsentanter for regeringen, Folketinget, 

ministerier samt Danske Regioners øvrige samarbejdspartnere. 

 

Program 

Kl. 09.30 Velkomst 

Kl. 09.35 Key note speaker og debat 

Kl. 10.30 Åbning af generalforsamlingen 

 Valg af dirigent 

Kl. 10.35 Formandens tale 

Kl. 11.05 Regeringens hilsen 

Kl. 11.30 Politiske gruppemøder – inkl. frokost 

Kl. 14.00 Prisoverrækkelse – ”Årets borgerinddragende initiativ” 

Kl. 14.10  Generalforsamling – fortsat. Generalforsamlingens formelle  

dagsorden indeholder bl.a. godkendelse af regnskab, 

fastlæggelse af kontingent, politisk debat samt valg af 

medlemmer til Danske Regioners bestyrelse. 

Kl. 16.20 Tak for i dag 

 

  

Forslag til dagsordenen fra regionsråd eller enkelte regionsrådsmedlemmer skal 

ifølge Danske Regioners vedtægter § 6, stk. 3, være Danske Regioners bestyrelse i 

hænde senest torsdag den 10. februar 2022 – på adressen regioner@regioner.dk. 

 

mailto:regioner@regioner.dk


    

 

Mødemateriale, herunder den endelige dagsorden til generalforsamlingen, sendes 

direkte til dig og alle øvrige regionsrådsmedlemmer senest den 24. februar 2022 og 

du kan holde dig orienteret på regioner.dk/GF22. 

 

 

 

Konference eksklusivt for regionsrådsmedlemmer 
 
Dagen før generalforsamlingen, onsdag den 23. marts 2022, holdes en politisk 
konference eksklusivt for regionsrådsmedlemmer. Konferencen foregår på Comwell 
Hotel Aarhus. Med afsæt i den aktuelle situation vil der på konferencen være rig 
lejlighed til at dyrke dit politiske netværk og debattere på kryds og tværs af 
regionerne og politiske ståsteder. 
 

Program: 
 
Kl. 12.00 Mulighed for frokost  
Kl. 13.00 Velkomst  
Kl. 13.10  Oplæg og debat om regionerne og valget ved Ulrik Kjær, 

professor, Syddansk Universitet  
Kl. 13.55  3 sessioner  

1. Hvordan forbedrer vi borgernes møde med 
sundhedsvæsenet?  

 2. Hvordan rekrutterer og motiverer vi medarbejderne? 
3. Hvordan bidrager vi som regioner til CO2-reduktion og et 
bedre klima?  

Kl. 15.00  Kaffepause  
Kl. 15.30  Regeringens planer – sundhedsministeren er inviteret – oplæg 

og derefter spørgsmål og dialog med salen  
Kl. 16.15 Formandskabet stiller op: Korte oplæg og 

spørgsmål/kommentarer fra salen  
Kl. 16.45 Lounge med fejring af regionalvalget og mulighed for at 

netværke 
 
Vi ser frem til et par spændende dage med fokus på regionalpolitikken. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Stephanie Lose                         Adam Wolf 
Formand             Adm. dir. 
 

 


