Konstitueringsaftale i Region Nordjylland for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.
Der er den 22. november 2017 indgået følgende konstitueringsaftale mellem partierne: Socialdemokratiet,
SF – Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten – De Rød-Grønne, Venstre, Danmarks
Liberale Parti, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti.
Formand:
Partierne forpligter sig til at stemme på Ulla Astman fra Socialdemokratiet.
Næstformænd:
Partierne forpligter sig til at stemme på Lone Sondrup, Venstre, ved valget af 1. næstformand og Lene
Linnemann, SF, om 2. næstformand
Forretningsudvalget:
Partierne er enige om, at Styrelsesvedtægten for Region Nordjylland ændres, således at
Forretningsudvalget i valgperioden frem til 31. december 2021 kommer til at bestå af 16 medlemmer med
følgende fordeling mellem partierne:
Socialdemokratiet, 6 medlemmer, inklusive Ulla Astman som formand.
Venstre 4 medlemmer.
Dansk Folkeparti 2 medlemmer.
Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, SF og Det Radikale Venstre hver 1 medlem.
Der nedsættes 6 rådgivende udvalg med kommissorier gældende for hele valgperioden (jvf.
Kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4) med hver 9 medlemmer.
Overalt, hvor det er muligt, søger partierne ved udpegninger at relatere til medlemmer, der sidder i
relevante udvalg for at sikre sammenhæng.
Fordelingen i udvalgene er som følger:
Gruppen A, B, F og Ø: 5 medlemmer
Gruppen V: 2 medlemmer.
Gruppen C og O: 2 medlemmer.
1. Udvalg for Akutområdet og Almen Praksis
Udvalget skal følge den samlede præhospitale indsats, herunder kvaliteten i de sundhedsfaglige ydelser
som leveres i de forskellige præhospitale tilbud. Udvalget følger også arbejdet med regionens
Sundhedsberedskab og samarbejdet med andre myndigheder på beredskabsområdet. Udvalget skal
fungere som politisk følgegruppe og rådgiver for Forretningsudvalget, dette gælder også i forbindelse med
kommende udbud på det præhospitale område.

Udvalget skal desuden følge akutområdet på de somatiske hospitaler med henblik på at sikre en
sammenhæng på det samlede akutte område.
Udvalget skal følge det tværsektorielle område generelt, herunder samarbejdet med kommuner, Almen
Praksis, almindelige lægeklinikker, midlertidige regionsklinikker, udbudsklinikker og forsøg med nye
organisationsformer. Udvalget skal følge Vagtlægeområdet såvel som området for Praktiserende
Speciallæger. Øvrige ydernummer-områder kan indgå i udvalgets arbejde efter behov.
Formand: A
Næstformand: V
Medlemmer:
2. Udvalg for Service, Kvalitet og Patientsikkerhed
Udvalget skal følge og drøfte udviklingen og opgaverne vedr. service, kvalitet og patientsikkerhed på de
somatiske hospitaler, herunder regionalt og nationalt fastsatte servicemål, mål relateret til
patientsikkerhed og patientinddragelse mv.
Udvalget følger og drøfter endvidere udviklingen på det palliative område.
Udvalget skal bidrage til udarbejdelsen og implementeringen af planer på det somatiske sundhedsområde.
Udvalget fungerer som Byggeudvalg for Aalborg Universitetshospital (matriklerne Syd, Nord, Farsø og
Hobro).
Formand: V
Næstformand: A, B, F og Ø
Medlemmer:
3. Udvalg for Psykiatri
Udvalget skal følge og drøfte udviklingen og opgaverne på psykiatriområdet. Som eksempler på emner, der
kan falde ind under dette kan nævnes:
”Ny National Psykiatriplan 2”, nedbringelse af tvang (Partnerskabsaftalen), udflytningen relateret til NAUPsykiatri, udviklingen og udbygningen af de 16 særlige pladser på det psykiatriske område, tværsektorielt
samarbejde i relation til psykiatri og fortsat styrkelse af patient- og pårørende samarbejdet. Desuden følges
det løbende arbejde med nationale og regionale målsætninger der vedrører psykiatriområdet.
Udvalget er ansvarlig for at igangsætte og udarbejde et forslag til Psykiatriplan til Regionsrådet.
Udvalget skal bidrage til udarbejdelsen og implementeringen af planer på det psykiatriske område.
Udvalget fungerer som Byggeudvalg inden for Psykiatrien.
Formand: A

Næstformand: V
Medlemmer:
4. Udvalg for Det Specialiserede Socialområde
Udvalget skal drøfte og formulere de overordnede linjer, ideer og udviklingsplaner inden for det
specialiserede social- og specialundervisningsområde. Dette indebærer bl.a. at drøfte konsekvenserne af
ændringer i rammevilkår og komme med anbefalinger om tilpasninger af regionens opgaver på social- og
specialundervisningsområdet.
Udvalget skal drøfte kapacitetsudviklingen på området, herunder rammeaftaler, regionens rolle som
leverandør samt medvirke til at sikre en god og tillidsfuld dialog, samarbejde og koordinering med de
nordjyske kommuner og staten, herunder spørgsmålet om decentral levering af specialiserede ydelser. Det
indebærer også at komme med anbefalinger til en bedre sammenhæng og koordinering med
sundhedsområdet og Psykiatrien.
Udvalget skal med henblik på fortsat kvalitetsudvikling af regionens tilbud følge og drøfte emner af faglig
karakter på området, eksempelvis magtanvendelse og tilsyn.
Udvalget skal drøfte udviklingstendenser, udfordrings- og problemområder, så der sikres en sammenhæng
og koordinering med det arbejde, som regionens politikere varetager på de nævnte områder.
Udvalget fungerer som Byggeudvalg i forhold til sager på det specialiserede socialområde
Formand: C
Næstformand: A, B, F og Ø
Medlemmer:
5. Udvalg for Regional Udvikling
Den overordnede strategiske ramme for regional udvikling i Nordjylland er den Regionale Vækst- og
udviklingsplan (REVUS). Heraf følger en række centrale opgaver for udvalget:


Udvalget skal bidrage til udarbejdelsen og implementeringen af REVUS og udvalget er derfor ansvarlig
for at udarbejde planer, strategier og initiativer der uddyber og konkretiserer REVUS. Dette gælder
inden for kollektiv trafik, mobilitet, uddannelse og kultur.



Udvalget igangsætter og udarbejder indspil til regionale mobilitetsplaner, og drøfter forberedelserne og
implementeringen af kollektive trafikplaner.



Udvalget udarbejder Regionens Uddannelsesplan, som danner rammen for udmøntningen af
Regionsrådets uddannelsesmidler.



Udvalget udarbejder Regionens Kulturplan, som skal danne ramme for udmøntningen af Regionsrådets
kulturmidler.



Udvalget følger Vækstforums arbejde samt kommer med ideer og input til Regionens arbejde og
deltagelse i dette forum.



Udvalget fungerer som følgegruppe for Regionens eksterne innovationsindsats, herunder sundheds- og
velfærdsinnovation, samt kommer med ideer og input til Regionens arbejde på dette område.



Udvalget skal endvidere udarbejde handlingsplan for internationale aktiviteter på ovennævnte
områder, herunder følge relevante aktiviteter og projekter.



Udvalget skal i tilknytning til de ovenfornævnte opgaver også behandle en række myndighedsopgaver,
særligt på uddannelsesområdet (ungdomsuddannelserne).

Formand: A
Næstformand: V
Medlemmer:
6. Udvalg for Klima og Miljø
Udvalget er ansvarlig for den politiske opgavevaretagelse for regionens planer, indsatser og tilladelser
indenfor råstofområdet og indenfor jordforureningsområdet, jf. Lov om råstoffer og Lov om forurenet jord.
På klimaområdet drejer opgaverne sig både om det eksterne, regionale perspektiv i forhold til landsdelen,
og om Region Nordjyllands egen interne indsats for klimaeffektivitet og bæredygtighed.
Heraf følger centrale opgaver for udvalget:


Udvalget er ansvarlig for Regionens arbejde på jordforureningsområdet og herunder udarbejdelse af
den overordnede strategi for indsatsen. Udvalget følger løbende indsatsen på området og tager stilling
til behovet for revision af den vedtagne strategi.



Udvalget skal én gang årligt tage stilling til det kommende års indsatsplan for jordforureningsområdet,
hvor Regionens indsats med udvidede forureningsundersøgelser og afværgeprojekter overfor
jordforureninger fremlægges.



Udvalget er ansvarlig for at udarbejde Regionens råstofplaner, der danner rammerne for den
fremadrettede indvinding af råstoffer i regionen.



Udvalget skal i tilknytning til planlægningen og ud fra den gældende lovgivning behandle en række
sager om ansøgninger om råstofindvinding m.v.



Udvalget følger Regionens administrative indsats på råstofområdet via løbende redegørelser om
administrative afgørelser.



Udvalget skal følge arbejdet med og komme forslag til udvikling og implementering af indsatser i
relation til Region Nordjylland som Klimaregion både internt vedrørende klimaregnskab m.v. og
eksternt i samarbejde med nordjyske kommuner og internationale samarbejdspartnere.

Formand: V
Næstformand: A, B, F og Ø
Medlemmer:
Vækstforum
Partierne vil udover regionsrådsformanden udpege 1 A og 1 V
Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget
Der udpeges følgende:
SKU: 5 medlemmer, heraf 1 formand (ABFØ: 3, V: 1, C og O: 1)
Praksisplanudvalget: 4 medlemmer, heraf 1 formand, 1 næstformand, 1 menigt medlem og en suppleant
De 4 medlemmer af PPU udpeges, så de samtidigt er medlemmer af SKU. Udvalgene søges sammenlagt i
den kommende valgperiode.
Byggeudvalg
Der fastholdes en særskilt Politisk Følgegruppe for NAU – der består af formandskabet
(regionsrådsformanden og 1. og 2. næstformand) samt formanden for Psykiatriudvalget.
Byggesager vedrørende det nuværende Aalborg Universitetshospitals matrikler i såvel Aalborg området
som i Himmerland henhører under Udvalg for Service, Kvalitet og Patientsikkerhed.
Byggesager for Psykiatrien (dog undtaget byggeriet ved NAU) henhører under Psykiatriudvalget.
Byggeudvalg etableres for Regionshospitalet og omfatter alle matriklerne. Dette sammensættes med:
5 medlemmer (ABFØ: 3, V: 1, C og O: 1), inklusive ABFØ som formand og V som næstformand
Byggesager for Specialsektoren henhører under Socialudvalget.
Øvrige hverv:
NT’s bestyrelse: 1 til A og 1 til Ø, og 2 suppleanter efter samme model
Bestyrelsen for UCN: A
NOVI (begge fora): 1 A og 1 V

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR): 1 medlem (ABFØ) og 1 suppleant (V), (der skal indstilles en mand
og en kvinde).
Hospice Kamilianergaarden, 4 pladser (A 3 og V 1) og Hospice Vendsyssel 3 pladser (A 2 og V1)
Kontaktudvalget: Ulla Astman som formand. Endvidere deltager 1. næstformand, jf. beslutning i
Kontaktudvalget.
Videnskabsetisk Komité, 6 medlemmer, ABFØ: 3, V: 2, C og O: 1

