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Notat

Udkast til kommissorium  arbejdsgruppe om
stående udvalg
Da regionerne blev dannet, var det et vilkår, at der ikke kunne nedsættes stående udvalg, som kunne
varetage den umiddelbare forvaltning på de enkelte sagsområder. Den enkelte region kunne derfor
vælge, om den umiddelbare forvaltning af regionens opgaver skulle ligge i regionsrådet eller i
forretningsudvalget.
Regionsrådet i Region Syddanmark besluttede fra regionens begyndelse, at den umiddelbare
forvaltning skulle ligge i regionsrådet.
Regionsloven er i juli 2012 blevet ændret, så det nu er muligt at få dispensation til at indføre en
styreform med stående udvalg i regionerne. Et stående udvalg, er et udvalg, der selvstændigt kan
træffe beslutninger indenfor det sagsområde, der er henlagt til udvalget.
For at rådgive regionsrådet om forskellige forhold i forbindelse med overvejelserne om en eventuel
ændring af regionens styreform, nedsættes en arbejdsgruppe med nedenstående kommissorium.
Opgaver
Arbejdsgruppen har til opgave at: :


Beskrive fordele og ulemper ved den nuværende styreform og en styreform med stående
udvalg



Udarbejde en række forskellige modeller for en styreform med stående udvalg og belyse
fordele og ulemper ved den enkelte model



Udarbejde forskellige scenarier for indførelse af stående udvalg og belyse fordele og ulemper
ved de forskellige scenarier



Arbejdsgruppen skal i arbejdet inddrage overvejelser om:
o Vederlag – udvalgsvederlag, udvalgsformandsvederlag
o Politikerrollen
o Samspillet mellem udvalg, forretningsudvalg og regionsråd
o Samspillet mellem det politiske system og administrationen
o Konsekvenserne for regionens budget og budgetproces
o Relationer til de eksterne samarbejdsparter – bl.a. i forhold til kommunerunder osv.



Arbejdsgruppen skal have et særskilt fokus på sundhedsområdet og konsekvenserne af at
dele den umiddelbare forvaltning på sundhedsområdet på flere udvalg.

Sekretariat
Arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af Råds og direktionssekretariatet med inddragelse af relevante
fagområder

Afrapportering
Arbejdsgruppen udarbejder et oplæg til drøftelse på regionsrådets budgetseminar 12. 13. marts 2013,
hvorefter den videre proces besluttes.
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