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Den 7. januar drøftedes administrationens udkast til styrelsesvedtægt med regionsrå-

dets formandskab og gruppeformændene. Der fremkom forskellige bemærkninger på 

mødet og efterfølgende er der med frist til mandag den 13. januar fremsendt bemærk-

ninger og spørgsmål. 

 

På denne baggrund og efter en fornyet gennemgang af regelgrundlaget er der i vedlag-

te udgave af styrelsesvedtægten foretaget følgende ændringer og præciseringer: 

 

Til § 9 stk. 2 om Forretningsudvalget: bestemmelsen om, at forretningsudvalget fø-

rer tilsyn med forvaltningen af regionens økonomiske midler og fører tilsyn med at 

bevillinger ikke overskrides udgår af styrelsesvedtægten. Disse bestemmelser henhø-

rer under regionsrådets umiddelbare forvaltning og foreslås derfor tillagt forretnings-

udvalget ved delegation i stedet for. 

 

Til § 13 stk. 2 om Sundhedsudvalget: det præciseres, at Sundhedsudvalgets funktio-

ner ligger på det somatiske sundhedsområde. I litra b præciseres det, at udvalgets op-

gaver vedr. kvalitet vedrører kvalitet ”i hospitalssektor og praksissektor”. 

 

På mødet drøftedes snitflader og opgavefordeling mellem Sundhedsudvalget og Ud-

valget vedr. tværsektorielt samarbejde. Arbejdsfordelingen mellem de to udvalg i for-

hold til praksissektoren kan i konsekvens af styrelsesvedtægtens opgavefordeling be-

skrives således: 

 

Sundhedsudvalget følger den kliniske kvalitet på regionens hospitaler og i praksissek-

toren på baggrund af de kliniske kvalitetsdatabaser og andre relevante datakilder. 

 

Sundhedsudvalget følger arbejdet med patientsikkerhed på regionens hospitaler og i 

praksissektoren. 

 

Sundhedsudvalget følger arbejdet med sikring af kvalitet i medicinanvendelsen på re-

gionens hospitaler og i praksissektoren. 
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Sundhedsudvalget følger arbejdet med den patientoplevede kvalitet på regionens hos-

pitaler. 

 

Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde følger udviklingen af praksissektoren herun-

der eksempelvis sager vedrørende service og tilgængelighed. 

 

Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde følger arbejdet med den patientoplevede 

kvalitet i praksissektoren, som i betydeligt omfang omhandler spørgsmål om service 

og tilgængelighed. 

 

Til § 14 stk. 2 om Psykiatriudvalget: det præciseres, at Psykiatriudvalgets funktioner 

ligger på det psykiatriske sundhedsområde. I litra b præciseres det, at udvalgets opga-

ver vedr. kvalitet vedrører kvalitet ”i psykiatri og praksissektor”. 

 

På mødet drøftedes også snitflader og opgavefordeling mellem Psykiatriudvalget og 

Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde. Arbejdsfordelingen mellem de to udvalg i 

forhold til praksissektoren kan i konsekvens af styrelsesvedtægtens opgavefordeling 

beskrives således: 

 

Psykiatriudvalget følger den kliniske kvalitet på regionens hospitaler og i praksissek-

toren på baggrund af de kliniske kvalitetsdatabaser og andre relevante datakilder. 

 

Psykiatriudvalget følger arbejdet med patientsikkerhed på regionens hospitaler og i 

praksissektoren. 

 

Psykiatriudvalget følger arbejdet med sikring af kvalitet i medicinanvendelsen på re-

gionens hospitaler og i praksissektoren. 

 

Psykiatriudvalget følger arbejdet med den patientoplevede kvalitet på regionens hospi-

taler. 

 

Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde følger udviklingen af praksissektoren herun-

der eksempelvis sager vedrørende service og tilgængelighed. 

 

Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde følger arbejdet med den patientoplevede 

kvalitet i praksissektoren, som i betydeligt omfang omhandler spørgsmål om service 

og tilgængelighed. 

 

Til § 17 stk. 2 litra h om Miljø- og trafikudvalget: ordene ”herunder cykelsupersti-

er” udgår under opgaveområdet ”Grøn mobilitet”. 

 

Til § 18 stk. 2 litra c om IT- og afbureaukratiseringsudvalget: litra c formuleres 

således: ”Den regionale og fællesoffentlige sundhedsteknologiske udvikling, herunder 

digitaliseringsstrategier, herunder medicoteknologi og telemedicin, samt brugeran-

vendelighed i disse forbindelser.” 
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Til § 18 stk. 2 litra f: ordene ”i relation til Den Danske Kvalitetsmodel” udgår af sid-

ste pind om ”krav om registrering og dokumentation”. 

 

Til § 20 – øvrige udvalg: efter bestemmelsen kan regionsrådet nedsætte særlige ud-

valg – de såkaldte § 17 stk. 4 udvalg. Der er efter den seneste lovændring ikke længere 

krav om at særlige udvalg være midlertidige, hvorfor ordet midlertidige er udgået af 

bestemmelsen. Et særligt udvalg kan dog kun nedsættes for en valgperiode af gangen.  

 

Hertil kommer enkelte rettelser af redaktionel karakter, herunder § - nummerering. 

 

Andre bemærkninger 

Venstre har gjort opmærksom på, at partiet går ind for, at budgetansvaret forbliver i 

Forretningsudvalget og ikke delegeres til udvalgene. I forslaget til styrelsesvedtægt er 

de stående udvalg ikke tillagt selvstændigt budgetansvar, da Skanderborgmodellen ik-

ke giver mulighed for det. Der vil imidlertid være mulighed for ved delegation at give 

udvalgene budgetansvar i større eller mindre omfang inden for deres ansvarsområder. 

Der vil i administrationens forslag til delegation på baggrund af tilkendegivelserne på 

mødet den 7. januar ikke blive lagt op til delegation af budgetansvar. 

 

Enhedslisten har fremsendt en række bemærkninger og spørgsmål til forslaget. Nogle 

af partiets bemærkninger og forslag gengives i det følgende sammen med administra-

tionens svar, idet de øvrige spørgsmål og bemærkninger, herunder bemærkninger af 

redaktionel karakter er besvaret særskilt: 

 

Spm. til § 9 stk. 2: løn og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner 

jfr regionslovens § 37 – hvor detaljeret skal det forstås, selvejende er ikke regionens 

ejendom? 

Svar: nej, men Forretningsudvalget er efter loven personaleudvalg og udvalget fører 

derfor tilsyn med løn- og ansættelsesforhold for personalet på de selvejende institutio-

ner, som regionen indgår overenskomst med. Løn- og ansættelsesvilkårene for dette 

personale fastsættes i øvrigt af regionernes lønnings- og takstnævn.  

 

Spm. til § 13 psykiatriudvalg: hvorfor skal den sociale virksomhed ligge under Psy-

kiatriudvalget?  

 

Svar: Efter regionsloven, jf. den kommunale styrelseslov, skal alle regionale anlig-

gender være placeret under et udvalg, hvis regionen vælger en styreform med stående 

udvalg. Derfor er Den Sociale Virksomhed, der har driftsansvaret for regionens socia-

le tilbud, ansvarsmæssigt placeret under Psykiatriudvalget, som på det psykiatriske 

område også har boinstitutioner som ansvarsområde. 

 

Spm.: I hvilket regi ligger sundhedskoordinationsudvalget og patientinddragelsesud-

valget? 
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Svar: I forslaget til styrelsesvedtægt er relationerne til Sundhedskoordinationsudval-

get og til Patientinddragelsesudvalget henlagt som ansvarsområde under Udvalget 

vedr. tværsektorielt samarbejde.  

 

Spm. til § 23 om styrelsesvedtægtens behandling i regionsrådet: er 6 dage ikke 

temmelig lidt? 

 

Svar: efter loven skal forslag til ændringer i styrelsesvedtægten behandles to gange i 

regionsrådet med mindst 6 dages mellemrum. Der lægges op til første behandling af 

forslaget til styrelsesvedtægt den 21. januar og til andenbehandling den 4. februar, dvs. 

med 14 dages mellemrum. 


