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Til: Forretningsudvalget 

Overvejelser om besparelser på politikerkonti 
 
Forretningsudvalget har til brug for overvejelserne om budget 2016 anmodet om en 
beskrivelse af mulighederne for at gennemføre besparelser på ”politikerkonti”. 
 
Der anvendes ca. 10 mio. kr. på konti vedr. Regionsrådet om året. Langt hovedparten, 
ca. 8 mio. kr., går til vederlag samt obligatoriske udgifter til at medlemmerne får deres 
materiale, herunder IT udstyr. 
 
Administrationen har vurderet de øvrige udgifter til transportordning, telefon, kurser 
og konferencer. Her er det vurderingen, at besparelsespotentialet generelt er lille. De 
afholdte udgifter i 2014 fordeler sig på følgende hovedtal: 
 
Befordringsordning  ca. 800.000 kr.  
Aviser og tidsskrifter  ca. 350.000 kr. 
Kurser, konferencer, folkemøde ca. 500.000 kr. 
TV transmission af rådsmøder  ca. 130.000 kr. 
Telefonordning  ca. 100.000 kr.  
 
Det er administrationens vurdering, at der ikke er store besparelser at hente på disse 
konti, uden at det får indflydelse på medlemmernes muligheder for at varetage deres 
opgaver, særligt i forhold til fleksibilitet i en travl hverdag. 
 
Administrationen skal dog pege på, at transportordningen kunne ændres således, at der 
i videre omfang anvendes offentlige transportmidler, kørsel i egen bil til lav takst, og 
at taxa kun anvendes til møder, der afsluttes eksempelvis efter kl. 20.00. Dertil kom-
mer, at der – hvor det er muligt – kan arrangeres fælles bustransport til eksempelvis 
Folkemøde, generalforsamlingen i Danske Regioner og lignende. Det vurderes dog, at 
besparelsespotentialet i kroner og ører er begrænset.   
 
I forhold til de individuelle avisabonnementer kunne det være en mulighed. Det ville 
være relevant at overveje, om der i givet fald fortsat skulle være mulighed for generel-
le elektroniske abonnementer på eksempelvis Dagens Medicin, Altinget, Mandag 
Morgen, Ugeskrift for læger etc.  



   Side 2 

 

Administrationen foreslår generelt, at der etableres en højere grad af åbenhed om poli-
tikerkonti ved at udgifterne i en mere detaljeret form, herunder på hvert enkelt med-
lem, lægges på Regionens hjemmeside. 
  
Endelig skal administrationen pege på, at Regionsrådet har besluttet, at det er muligt at 
arrangere to oversøiske studieture for hele regionrådet, hvor hvert medlem har mulig-
hed for at deltage på én af de to ture. Der er samlet for årene 2016-17 afsat 900.000 kr. 
til disse ture. 
 
Administrationen indstiller, at disse bortfalder, men at det fortsat er muligt for de stå-
ende udvalg at afholde studieture.   


