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NOTAT 

  

Kommissorium - Politisk arbejdsgruppe om fornyelse af den politiske arbejds-

form i Region Hovedstaden 

 

 

Formål 
Arbejdsgruppen skal komme med et oplæg til, hvordan man gennem en tættere dialog 

mellem borgere og politikere kan skabe fornyelser i det politiske arbejde i regional 

sammenhæng. 

 

Arbejdet falder i forlængelse af medlemsforslag fremsat af partierne bag konstitue-

ringsaftalen for Region Hovedstaden 2018-2021 på regionsrådsmødet den 25. septem-

ber 2018. Heraf fremgår bl.a.: 

  

”Demokratiet i Danmark er i forandring. Mange steder i landet eksperimenteres med 

nye måder at politikudvikle og skabe løsninger sammen borgerne. Generelt søges det 

politiske lederskab styrket ved at finde nye veje til, at politikerne kan definere udfor-

dringer og muligheder på tværs af de stående udvalgsressortområder og i en tæt dia-

log med borgere, herunder patienter og pårørende, finde gode løsninger. 

 

Det foregår blandt andet i såkaldte opgaveudvalg i kommunerne. Opgaveudvalgene er 

midlertidige og rådgivende og arbejder med en opgave, der er defineret af det repræ-

sentativt valgte organ, der har nedsat dem. I opgaveudvalgene får politikerne mulig-

hed for at engagere sig i politik- og strategiudvikling på et langt tidligere tidspunkt og 

med en større dybde. Politikerne får i højere grad indblik i borgernes behov og får 

dermed taget fat dér, hvor det skaber mest værdi for borgerne. En tættere dialog med 

borgere, herunder patienter og pårørende, øger problemforståelsen og idérigdommen 

og dermed kvaliteten af løsningerne. En tættere dialog med borgerne styrker ejerska-

bet til løsningerne, deres implementering og legitimitet. 

 

For at sikre udviklingen af gode løsninger på de udfordringer, Region Hovedstaden 

arbejder med, er det relevant at overveje, hvordan det politiske arbejde også i regio-

nal sammenhæng kan fornys med inspiration fra blandt andet arbejdet, der foregår i 

kommuner og andre regioner.” 

 



Side 2

Resultat 

Arbejdsgruppen skal komme med et oplæg til, hvordan man gennem bl.a. opgaveud-

valg kan skabe fornyelser i det politiske arbejde i regional sammenhæng.  

Deltagere  

Der nedsættes en arbejdsgruppe med én repræsentant for hvert parti (C formand, B 

næstformand).  

- Hans Toft (C), formand

- Karin Friis Bach (B), næstformand

- Jesper Clausson (A)

- Anne Ehrenreich (V)

- Marianne Frederik (Ø)
- Peter Westermann (F)

- Niels Høiby (I)

- Martin Schepelern (Å)

- Repræsentant (O)

Derudover vil der på arbejdsgruppemødet være deltagelse fra administrationen (regi-

onsrådsformand og Sekretariatet). 

Form 

Der lægges op til en dialogbaseret proces, hvor politiske repræsentanter og administra-

tion byder ind med forslag og perspektiver. Derudover lægges der vægt på at inddrage 
erfaringer med fornyelse af politiske arbejdsmåder og samskabelse fra andre kommu-

ner og regioner. Administrationen vil på baggrund af drøftelserne kvalificere og tilret-

telægge møderne.  

Tidsperspektiv og mødefrekvens 
Arbejdsgruppen færdiggør sit arbejde med henblik på forelæggelse for regionsrådet ul-

timo juni 2019. Der lægges op til to til tre arbejdsgruppemøder. 

Videre proces 

De konkrete forslag, som arbejdet resulterer i, vil skulle bæres videre til drøftelser i en 

bredere politisk kreds. 

Såfremt arbejdet resulterer i konkrete forslag til opgaveudvalg (§17, stk. 4-udvalg) 

mv. vil disse skulle forelægges regionsrådet med henblik på godkendelse.


