Konstitueringsaftale for Regionsrådet i Region Nordjylland 2022-2025
Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti er enige om følgende grundlag for
det fremtidige virke i Regionsrådet:
Det nordjyske sundhedsvæsen er under løbende forandring, og vi skal have konstant fokus på forbedring og
udvikling. Til gavn for patienterne såvel som medarbejderne, men også for at være rustet til at håndtere
fremtidens demografiske udvikling og ændringer i sygdomsmønstre. COVID-19 har om noget vist behovet
for et robust og omstillingsparat sundhedsvæsen, som kræver ansvarlig politisk handling. Aktuelt opleves et
stort pres på hospitalerne med betydelige belægnings- og rekrutteringsudfordringer.
Forbedringer og udvikling vil bl.a. opnås gennem:
•

At sætte fokus på arbejdsmiljø, rekruttering og fastholdelse.

•

At arbejde med at sikre mere lighed i vores sundhed blandt nordjyderne – herunder bekæmpe
social ulighed bl.a. igennem nem adgang til sundhedsvæsenet.

•

At have skærpet fokus på at nedbringe ventelisterne.

•

At sikre bedre og hurtigere behandling i Psykiatrien – herunder specifikt fokus på børne- og unge
psykiatrien.
Psykiatriløfte – vi skal løfte at området og bruge de penge, der er rettet mod Psykiatrien inden for
området.

•

At arbejde med den mentale sundhed, herunder en særlig indsats imod stress i samarbejde med
kommunerne.

•

Vi vil investere i fødeområdet, herunder lave en plan for etablering af et nyt barselshotel på Nyt
Aalborg Universitetshospital.

•

Nærhedsløfte – vi vil have fuldt fokus på at styrke nærheden i vores sundhedsvæsen gennem det
kommende klyngesamarbejde med kommunerne og Almen Praksis.

•

Lægemanglen skal nedbringes, og vi skal prioritere den klassiske familielæge som den bedste
løsning. Øge muligheden for flere ydernumre til privatpraktiserende speciallæger.

•

En afbureaukratiseringsreform, der skal sikre en effektiv drevet region med et minimum af
administration, hvor der er fokus på at fjerne unødigt bureaukrati og understøtte smartere og
effektive arbejdsgange. Det involverer inddragelse af vores sundhedspersonale, som er vigtige i
forhold til at pege på ulogiske og uforståelige regler, der skal laves om.

•

Undersøge de nærmere vilkår for ambulanceudbuddet, og så vidt muligt, inden for hvad der er
juridisk muligt, sikre redderne ordentlige lønvilkår.

•

Foruden sundhedsvæsenet vil parterne have fokus på en velfungerende region, hvor der er fokus
på:

•

Danmarks grønne vinderregion – vi skal understøtte Nordjylland i at skabe fremtidens grønne jobs
og være i front for den grønne omstilling.

•

Vi skal være en klimaambitiøs region og have fokus på grønne indkøb og nedbringe CO2 udledning
på matriklerne.

•

Orden i økonomien, holdbar økonomisk planlægning og gennemsigtighed, herunder på Nyt
Aalborg Universitetshospital, hvor der er brug for en genopretningsplan.

•

Forbedret borgerinddragelse, hvor nærdemokratiet og beslutninger i øjenhøjde er i fokus.

Partierne bag konstitueringsaftalen er forskellige partier, der forfølger forskellige mærkesager og har
forskellige værdipolitiske ståsteder. Konstitueringsaftalen giver plads og rum til, at partierne hver især kan
forfølge deres værdipolitik og mærkesager. Partierne er dog også enige om at søge et bredt politisk
samarbejde, som kan medvirke til beslutninger, der hviler på et stabilt fundament til gavn for regionens
medarbejdere og borgere.
Derudover aftales følgende for valgperioden:
Formand og næstformænd:
Regionsrådsformand: Mads Duedahl, Venstre
1. næstformand: Pia Buus Pinstrup, Konservative
2. næstformand, Valggruppe 3
Forretningsudvalget, 15 medlemmer. Følgende fordeling i blokken:
Venstre: 3, inklusive formandsposten
Konservative: 3
Nye Borgerlige: 1
Dansk Folkeparti: 1
Konstitueringen sker i henhold til den gældende Styrelsesvedtægt for Region Nordjylland. Der er dog
mellem parterne enighed om, at der snarest i den nye valgperiode skal ske overgang til en struktur med
stående udvalg efter Regionslovens § 36 B, hvor der inden for nærmere aftalte rammer delegeres
beslutningskompetence.
Der nedsættes 6 udvalg med særskilt vederlæggelse, og 1 midlertidigt udvalg uden særskilt vederlæggelse.
Udvalgenes navne, opgaver og vederlæggelse skal spejles, når man overgår fra den nuværende struktur
med § 17, stk. 4 udvalg, til en struktur med 6 stående udvalg efter regionslovens § 36b og ét midlertidigt
udvalg efter regionslovens § 17, stk. 4.
Nyt Aalborg Universitetshospital følges i Forretningsudvalget.
Partierne i det nyvalgte Regionsråd har angivet at ville dele sig i følgende valggrupper ved afstemninger, der
afgøres efter forholdstalsvalg:
Valggruppe 1: V, C, D og O
Valggruppe 2: B
Valggruppe 3: A, F og Ø
Udvalgsposter fordeles efter den D’Hontske metode, idet Valggruppe 1 og 2 har angivet at ville stemme
sammen, hvorved fordelingen ser således ud:

Valggruppe 1 og 2: 22 mandater
Valggruppe 3: 19 mandater
Der er indgået en fordelingsaftale mellem alle partier, hvorefter udvalgsposterne fordeles således:
Udvalg

Klima, miljø og
bæredygtig udvikling

Formand

Valggruppe 3

Næstformand

Venstre

Udvalgsmedlem

Valggruppe 1 og
2: 5 medlemmer
inklusive
næstformand

Valggruppe 3: 4
medlemmer
inklusive
formand
Det Nære
Sundhedsvæsen

Konservative

Valggruppe 3

Valggruppe 1 og 2:
5 medlemmer,
heraf 1 fra Det
Radikale Venstre
og 1 fra
Nye Borgerlige, og
tallet er inklusive
formandsposten

Valggruppe 3: 4
medlemmer
Sundhedsudvalg

Venstre

Valggruppe 3

(der nedsættes et
byggeudvalg for RHN
under dette udvalg)

Psykiatri- og Socialudvalg

Valggruppe 1 og 2:
5 medlemmer
inklusive formand

Valggruppe 3: 4
medlemmer
inklusive
næstformand
Konservative

Valggruppe 3

(inklusive anlæg inden
for området)

Valggruppe 1 og 2:
5 medlemmer og
inklusive
formandsposten

Valggruppe 3: 4
medlemmer
inklusive
næstformand
Regional Udvikling,
Digitalisering og
Innovation

Valggruppe 3

Nye Borgerlige

Valggruppe 1 og 2:
5 medlemmer
inklusive
næstformand

Valggruppe 3: 4
medlemmer
inklusive
formand

Udvalg for Uddannelse,
Arbejdsmiljø og
Rekruttering

Valggruppe 3

Venstre

Valggruppe 1 og 2:
5 medlemmer
inklusive
næstformand

Valggruppe 3: 4
medlemmer
inklusive
formand
Midlertidige udvalg:

Udvalg for
Borgerinddragelse og
demokrati

Det Radikale
Venstre

Valggruppe 3

Valggruppe 1 og 2:
4 medlemmer
inklusive formand

Valggruppe 3: 3
medlemmer
inklusive
næstformand
I øvrigt fordeles følgende efter aftale:
Til Det Konservative Folkeparti fordeles 1 plads i NT + 1 i Nordjyske jernbaner, og 1 plads i Den Regionale
Videnskabsetiske Komité.
Til Dansk Folkeparti fordeles 1 plads i NOVI, 1 plads i politisk klynge Midt, 1 bestyrelsespost på AMU og 1 på
UCN. Desuden 1 plads i Den Regionale Videnskabsetiske Komité VK og 1 plads i SOSU Nord
Til Nye Borgerlige fordeles 1 plads i Centralforeningen for Døve, (udpegningen sker via Danske Regioner og
er under forudsætning af udpegning herfra) og Politisk Klynge Syd, Fiskens Hus (såfremt Region Nordjylland
bibeholder sin plads), Nordsøen Oceanariums Bestyrelse (såfremt Region Nordjylland bibeholder sin plads),
Fiskeri LAG Nord, Landdistrikternes Fællesråd, Hospice Vendsyssel og Nordsøen Forskerpark (såfremt
Region Nordjylland bibeholder sin plads).
Til Kristendemokraterne fordeles 1 plads i Hospice Vangen og 1 plads i Hospice Vendsyssel.
Øvrige hverv fordeles efter dialog og aftale mellem gruppeformændene.
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