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Anmodning om bidrag til besvarelse af spørgsmål nr. 192 og 193 (alm. del) 

fra Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har modtaget nedenstående spørgsmål fra 

Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg.  

”Spørgsmål 192 

Vil ministeren opgøre, hvad den gennemsnitlige mødefrekvens har været for 

regionsrådsmedlemmerne i 2018? Ministeren bedes opgøre gennemsnittet for hver region.” 

Økonomi- og Indenrigsministeriet lægger til grund, at spørgsmålet kun vedrører 

møder i regionsrådet. 

Til brug for besvarelsen af spørgsmålet skal Økonomi- og Indenrigsministeriet 

anmode om, at hver region oplyser ministeriet om, hvor mange møder der har været 

afholdt i regionsrådet i 2018. 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere modtaget nedenstående spørgsmål 

fra Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg.  

”Spørgsmål 193 

Vil ministeren opgøre, hvad den gennemsnitlige fraværsprocent har været for 

regionsrådsmedlemmerne i 2018? Ministeren bedes opgøre gennemsnittet for hver region.” 

Økonomi- og Indenrigsministeriet lægger til grund, at spørgsmålet kun vedrører 

møder i regionsrådet. 

Til brug for besvarelsen af spørgsmålet skal Økonomi- og Indenrigsministeriet 

anmode hver region om at opgøre den samlede gennemsnitlige fraværsprocent for 

regionsrådsmedlemmerne i 2018 fra møder i regionsrådet. Den gennemsnitlige 

fraværsprocent skal således ikke opgives for hvert medlem, men som et samlet 

gennemsnit for alle regionsrådsmedlemmerne.  

Ved fraværsprocenten skal alene medregnes fravær fra hele møder i regionsrådet.  

Beregningen af fraværsprocenten skal omfatte de ordinære medlemmers fravær fra 

hele regionsrådsmøder, uanset grunden til fraværet, dvs. uanset om fraværet skyldes 

lovligt forfald eller ikke, og uanset om der har været indkaldt stedfortræder eller ikke. 

Manglende deltagelse i et møde på grund af inhabilitet kategoriseres ikke som fravær.  
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Beregningen skal ikke omfatte fravær hos stedfortrædere i regionsrådet.  

Økonomi- og Indenrigsministeriet skal anmode om at modtage de nævnte oplysninger 

senest mandag den 7. januar 2019. Den korte svarfrist beklages. 

Eventuelle spørgsmål til høringen kan den 2. januar 2019 rettes til chefkonsulent 

Mette Kryger Gram, mkg@oim.dk eller 72 28 25 11, og fra den 3. januar 2019 rettes til 

chefkonsulent Lise Brandi-Hansen, lbh@oim.dk eller 72 28 25 20. 

Kopi af dette brev er sendt til Danske Regioner til orientering. 

 

Med venlig hilsen 

Mette Kryger Gram 
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