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Danske Regioners generalforsamling 2019 

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

ling torsdag den 11. april 2019. Generalforsamlingen holdes i Centralværkstedet, 

Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C.  

 

Til generalforsamlingen inviteres også repræsentanter for regeringen, Folketinget, 

ministerier samt Danske Regioners øvrige samarbejdspartnere. 

 

Program 

Kl. 09.30 Generalforsamlingen åbnes 

Kl. 09.40 Formandens tale 

Kl. 10.10 Regeringens hilsen 

Kl. 10.40 Pause 

Kl. 10.45 Politiske gruppemøder – inkl. frokost 

Kl. 12.45 Frokost 

Kl. 13.30  Generalforsamling – fortsat 

Kl. 15.45 Pause 

Kl. 16.00 Prisoverrækkelse – ”Årets borgerinddragende initiativ” 

Kl. 16.15 Afsluttende session 

Kl. 17.15 Pause 

Kl. 19.00 Middag - Centralværkstedet 

 

Generalforsamlingens formelle dagsorden indeholder bl.a. godkendelse af regnskab, 

fastlæggelse af kontingent og politisk debat.  

  

Forslag til dagsordenen skal ifølge Danske Regioners vedtægter § 6, stk. 3 være 

Danske Regioners bestyrelse i hænde senest torsdag den 28. februar 2019 – på 

adressen regioner@regioner.dk. 

 

Mødemateriale, herunder den endelige dagsorden til generalforsamlingen, sendes 

direkte til alle regionsrådsmedlemmer senest den 14. marts 2019. 
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Konference for regionsrådsmedlemmer  

Danske Regioner indbyder som altid regionsrådsmedlemmer til en halvdagskonferen-

ce dagen før generalforsamlingen. I 2019 holdes konferencen den 10. april kl. 12-17.  

 

På konferencen vil der blive lagt op til aktiv deltagelse, inspiration og mulighed for at 

drøfte og lære af hinandens erfaringer. Der vil blive afholdt fire sessioner, hvor kon-

krete cases fra regionerne danner udgangspunkt for drøftelserne. Sessionerne bliver 

afviklet parallelt. Alle får dermed mulighed for at deltage i to sessioner efter eget 

valg. Vi slutter af med en fælles session, hvor formandskabet stiller op til debat med 

salen om året, der er gået. 

 

Kl. 12.00 Mulighed for frokost 

 

Kl. 12.30 2 parallelsessioner 

- Værdibaseret styring – har det gjort en forskel? 

- Klima og miljø – hvordan gør vi regionerne klimaparate? 

-  

Kl. 14.00 Pause 

 

Kl. 14.30 2 parallelsessioner 

- Omstilling til det nære – hvad kræver det? 

- Psykiatrien –  Hvad er familiens rolle, når deres børn og unge er i 

behandling? 

 

16.15 - Debat med formandskabet 

- 17.00  

 

Vi ser frem til en lærerig dag med spændende debatter. 

 

Venlig hilsen 

 

 

Stephanie Lose                                 Adam Wolf 

 

 

 

 


