Styrelsesvedtægt for Region Nordjylland
Kapitel 1
Regionsrådet
§1
Regionsrådet består af 41 medlemmer.
Stk. 2 Regionsrådet vælger en formand og en første og anden næstformand.
§2
Ethvert medlem af Regionsrådet kan for dette indbringe ethvert spørgsmål om regionens
anliggender samt fremsætte forslag herom.
Stk. 2 De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af Regionsrådets møder
fastsættes i Regionsrådets forretningsorden.

Kapitel 2
Regionsrådsformanden
§3
De nærmere regler om regionsrådsformandens opgaver i forbindelse med Regionsrådets
møder fastsættes i forretningsordenen.
§4
Regionsrådsformanden varetager som øverste daglige leder af regionens samlede
administration de funktioner, der fremgår af regionsloven § 16, jf. §§ 30 – 33 i lov om
kommunernes styrelse.
Stk. 2 Regionsrådsformanden sørger for, at de nødvendige erklæringer
Forretningsudvalget indhentes, inden Regionsrådet træffer beslutning i en sag.

fra

Stk. 3 Regionsrådsformanden følger sagernes behandling, herunder at sagerne behandles uden
unødvendig forsinkelse. Regionsrådsformanden kan af Forretningsudvalget, andre udvalg og
af de ansatte forlange enhver oplysning om sager, de behandler.
§5
Regionsrådsformanden sørger for, at ingen udgift afholdes eller indtægt modtages uden
bevilling, og at udgifter og indtægter føres i overensstemmelse med gældende regler. Finder
regionsrådsformanden, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges
spørgsmålet for Regionsrådet.

Kapitel 3
Nedsættelse af Forretningsudvalget og almindelige regler for dets virksomhed
§6
Der nedsættes et Forretningsudvalg, der består af Regionsrådets formand og 14 af
Regionsrådets øvrige medlemmer. Regionsrådets formand er formand for
Forretningsudvalget.
Stk. 2 Forretningsudvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der forelægges
Regionsrådet til beslutning.
§7
Forretningsudvalget har indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold
inden for alle regionens administrationsområder.
Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for
ethvert af regionens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for
regionsrådsformandens og administrationens behandling af personalesager.
Stk. 3 Udvalget varetager regionens samlede planlægningsopgaver, herunder regionens
økonomiske planlægning.
Stk. 4 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af regionens kasse- og
regnskabsvæsen. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Regionsrådet om
regionens kasse- og regnskabsregulativ.
Stk. 5 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af
1) køb, salg og pantsætning af fast ejendom,
2) regionens somatiske og psykiatriske sygehuse samt andre institutioner,
herunder kontraktsforhandling og udmøntning af incitamentstiltag,
3) opgaver vedrørende Praksissektorens drift,
4) sager vedrørende udarbejdelse af og opfølgning på erhvervsudviklingsområdet og den regionale udviklingsplan,
5) regionens opgaver vedrørende kollektiv trafik,
6) Regionshuset med tilhørende anlæg samt regionens bygninger og arealer.
§8
Forretningsudvalget fastsætter regler om
1) indberetninger fra regionens administration med henblik på udvalgets
udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. § 9.
§9
Forretningsudvalget fører tilsyn med
1) at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med
Regionsrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde,
2) at forvaltningen af regionens kasser og regionens regnskabsføring er
forsvarlig,

3) at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved
særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden regionsrådets
samtykke,
4) at regionens arkivalier opbevares på betryggende måde og
5) løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf.
regionsloven § 37.
§ 10
Der føres en beslutningsprotokol, hvor Forretningsudvalgets beslutninger indføres.
Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af alle de medlemmer, der har deltaget i
mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført
beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til en anden myndighed,
kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende
medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.
Kapitel 4
Andre udvalg
§ 11
Regionsrådet og Forretningsudvalget kan nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte
hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner, herunder bestemme de
særlige udvalgs sammensætning og fastsætte regler for deres virksomhed.
Stk. 2 Forretningsudvalget kan nedsætte særlige udvalg på de områder, hvor den umiddelbare
forvaltning er placeret i udvalget.
Kapitel 5
Ændring af vedtægten
§ 12
Denne vedtægt træder i kraft d. 9. februar 2010.
Stk. 2 Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger med mindst 6 dages
mellemrum. Vedtagne ændringer indsendes til Statsforvaltningen Nordjylland.
Således vedtaget i møder i Regionsrådet for Region Nordjylland d. 19. januar 2010 og d. 9.
februar 2010.

