Råd, Udvalg,
bestyrelser m.v.
AMU Nordjylland
RU

Antal medlemmer (og suppleanter)
der skal
vælges (eller indstilles)

Bestyrelsen sammensættes således:
10 udefrakommende medlemmer:
• Udpeges af lokale
arbejdsgiverorganisationer:
2 medlemmer fra Dansk Industri
1 medlem fra Dansk Byggeri
1 medlem fra SALA, Gartneribrugets
Arbejdsgivere
• Udpeges af lokale
arbejdstagerorganisationer:
3 medlemmer fra 3F Region Nordjylland
1 medlem fra FOA Nordjylland
• Udpeges af kommuner og region:
1 medlem fra Kommunalbestyrelserne i
Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt,
Læsø, Frederikshavn, Aalborg,
Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord
Kommuner i forening
1 medlem fra Regionsrådet i Region
Nordjylland
Herudover:
• 1 medlem med stemmeret og 1 medlem
uden stemmeret, der udpeges af elevrådet
blandt deltagere i uddannelse ved
institutionen. Elevrådet tager ved
udpegningen stilling til, hvilket medlem,
som er fyldt 18 år, der har stemmeret.
• 1 medlem med stemmeret og 1 medlem
uden stemmeret, der udpeges af og blandt
institutionens medarbejdere.
Medarbejderne tager ved udpegningen
stilling til, hvilket medlem der har
stemmeret.

Valgpe
riode
Ifølge
vedtægter
ne er
bestyrelse
ns
funktions
periode 4
år
løbende
fra
førstkom
mende 1.
maj efter,
at valg til
kommuna
lbestyrels
er har
været
afholdt.

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

Journa Medlemmer i
lnumm perioden
er
2020-202

0-2-0028- Ib Madsen (uden for
09
Regionsrådet)

Bestyrelsen for Dansk
Skaldyrscenter
RU

Fonden ledes af en bestyrelse på 8
bestyrelsesmedlemmer, som udpeges således:
1 person udpeges af Danmarks Fiskeri- og
Eksportforening, dog således at vedkommende
har aktiv tilknytning til forarbejdningsindustrien
indenfor muslingeområdet.
1 person udpeges af Dansk Akvakultur,
Brancheudvalget for skaldyr.
1 person udpeges af Danmarks Fiskeriforening og
fortrinsvis fra Centralforeningen for
Limfjorden.
1 person udpeges af Morsø Kommune.
1 person udpeges af Region Nordjylland.
1 person udpeges af Danmarks Tekniske
Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer.
1 person udpeges af Danmarks
Miljøundersøgelse, Aarhus Universitet.
1 person udpeges af ovennævnte 7 udpegede
bestyrelsesmedlemmer efter almindelig flertals
beslutning, idet dette bestyrelsesmedlem skal
have særligt kendskab i at drive erhvervsmæssig
virksomhed i fondens lokalområde eller i
Nordjyllands Region, og uden at det pågældende
medlem nødvendigvis er tilknyttet
skaldyrerhvervet.

Til og
med 31.
december
2025

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

0-2-0032- Lauge Larsen (A)
07
(indtil Skaldyrscenteret
afvikles i sin nuværende
form)

Til og
med 31.
december
2025

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

0-2-0014- 2 medlemmer
08
Ulla Astman (A)
Kristoffer Hjort Storm (DF)

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en periode
på 4 år ad gangen. Ethvert bestyrelsesmedlem kan
genvælges 2 gange. Den første valgperiode
betragtes, uanset hvornår det egentlige valg har
fundet sted, at løbe fra 1/1 2010.
Bestyrelsen for
Fonden ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer:
NOVI's ejendomsfond
• 2 medlemmer udpeget af Region
Nordjylland
RU
• 1 medlem udpeget af Aalborg Universitet
• 2 medlemmer udpeget af Vækstforum
Nordjylland

Brønderslev
Gymnasium og HF,
bestyrelsen
RU

Byggeudvalg for
Regionshospital
Nordjylland

Bestyrelsen sammensættes således:
• 5 udefra kommende medlemmer:
• 1 medlem udpeges af Regionsrådet for
Region Nordjylland.
• 1 medlem udpeges af grundskolerne i
Brønderslev-Dronninglund Kommune i
forening.
• 2 medlemmer udpeges ved selvsupplering.
• 1 medlem, der udpeges af
kommunalbestyrelserne i regionen i
forening.
• Herudover:
• 1 medlem med stemmeret og 1 medlem
uden stemmeret, der udpeges af elevrådet
• blandt deltagerne i uddannelse ved
institutionen.
• 1 medlem med stemmeret og 1 medlem
uden stemmeret, der udpeges af og blandt
• institutionens medarbejdere
Der nedsættes byggeudvalg for Regionshospital
Nordjylland dækkende alle matrikler

NAU

Undervisning og
Behandling – CDH
SPECIALSEKTORE
N

Ifølge
vedtægter
ne er
bestyrelse
ns
funktions
periode 4
år
løbende
fra
førstkom
mende
1. maj
efter, at
valg til
kommuna
lbestyrels
er har
været
afholdt.
Til og
med 31.
december
2025

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

0-2-0025- Per Kjeldsen (A)
06

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

1-60-700009-09

Lone Olsen (V) som
næstformand, Tage Leegaard
( C), Kim Edberg (D)
Mogens Nørgård (A)
Per Kjeldsen (A) som
formand

Det er en bestyrelse på børneområdet, hvor der
undervises efter Folkeskoleloven samt en
bestyrelse på voksenområdet, hvor der undervises
efter Lov om kompenserende
Specialundervisning for voksne. I bestyrelsen for
voksenundervisningstilbuddene sidder desuden

Til og
med 31.
december
2025

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

0-2-003209
Helena Palsgaard (V)
Ali Hassan (A)
(børneområdet)

medlemmer udpeget af Kommunekontaktrådet i
Nordjylland, Danske Handicaporganisationer,
medarbejderne og brugerne af instituttet.
DK2020

Danske Regioner, KL og Realdania har indgået
en partnerskabsaftale om
RU
udarbejdelse af klimaplaner for alle danske
kommuner, med det perspektiv, at
klimaindsatsen kan anskues både internt i
kommunen og eksternt, det vil her
sige tværgående i regionen.
Aftalen udmøntes i fem regionale organiseringer,
Den Erhvervsdrivende Den Erhvervsdrivende Morsø Behandlerhuse har
Fond Morsø
til formål at etablere og drive to behandlerhuse på
Behandlerhuse
Mors, henholdsvis i Nykøbing Mors by og i Øster
Jølby, hvor primært sygesikringsydere, såsom
læger, speciallæger, tandlæger og psykologer mv.
Patientforløb og
kan leje klinikfaciliteter. Fonden kan endvidere
Økonomi
etablere og drive satellitpraksis.
Bestyrelsen består af 2 medlemmer udpeget af
Regionsrådet i Region Nordjylland og 1 medlem
udpeget af Morsø Kommune.
Der ydes ikke honorar eller diæter til
bestyrelsesmedlemmer.
Den Erhvervsdrivende
Fond Thisted
Behandlerhus,
udpegning til
bestyrelsen
Patientforløb og
Økonomi

Den Erhvervsdrivende Fond Thisted
Behandlerhus har til formål at etablere og drive et
behandlerhus i Thisted by, hvor primært
sygesikringsydere, såsom læger, speciallæger,
tandlæger og psykologer mv. kan leje
klinikfaciliteter. Bestyrelsen består af 2
medlemmer udpeget af Regionsrådet i Region
Nordjylland og 1 medlem udpeget af Thisted
Kommune. Der ydes ikke honorar eller diæter til
bestyrelsesmedlemmer

Til og
med 31.
december
2025

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

J.nr.
2020022632

1 medlem til
Repræsentantskabet: Jess V.
Laursen (V)

Til og
med 31.
december
2025
(dog
således af
udpegede
medvirke
r til at
afslutte
regnskabe
t)

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

1-31-720023-07

2 medlemmer:

Til og
med 31.
december
2025
(dog
således af
udpegede
medvirke
r til at
afslutte
regnskabe
t)

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

Peter Therkildsen (V)
Lauge Larsen (A)

Tage Legaard (formand)
Hanne Korsgaard (A)

Den Selvejende
Institution
Hospice Vendsyssel
Patientforløb og
Økonomi

Hospice Vangen
Patientforløb og
Økonomi

Den Selvejende
Institution Sæbygård,
bestyrelsen for
RU

Det Regionale
Kontaktforum om
Handicap
Specialsektoren

3 politikere udpeges af Regionsrådet, Brønderslev
Kommune, Hjørring Kommune og Frederikshavn
Kommune udpeger hver 1 politiker, 1 medlem
udpeges af medarbejderne, 1 medlem af
støtteforeningen for Hospice Vendsyssel, 3
pladser i bestyrelsen reserveres til foreninger med
interesse for området. Foreninger kan byde ind på
pladserne, og bestyrelsen har retten til at udvælge
de 3. Ligestillingsaspektet skal indgå i
udvælgelsen af medlemmer til bestyrelsen.
Jf. vedtægterne for Den Selvejende Institution
KamillianerGaarden ledes institutionen af en
bestyrelse på 17 medlemmer. Fire
bestyrelsesmedlemmer udpeges af Regionsrådet
for Region Nordjylland.
Hjemlen er en driftsoverenskomst med Region
Nordjylland.
OBS! Har ændret lokalitet og navn – nu ”Hospice
Vangen”
Den Selvejende Institution Sæbygård er en fond,
som ejer herregården Sæbygård og tilhørende
arealer.
Fondens hovedformål er at medvirke til at bevare
herregården med omgivelser som en
kulturhistorisk helhed.
Fonden ledes af en bestyrelse på 5-9 medlemmer,
og Region Nordjylland har ifølge vedtægten én
plads i fondens bestyrelse.
Det Regionale Kontaktforum om Handicap
drøfter og udtaler sig om overordnede og
tværgående handicappolitiske spørgsmål og
problemstillinger som
handicaptilgængelighed i sektorens tilbud,
brugerinddragelse, udarbejdelse af
politikker, planlægning på området m.v.

Til og
med 31.
december
2025

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

2011152879

3 medlemmer:
Henrik Buchhave (uden for
Regionsrådet)
Henning Feldtmose (uden for
Regionsrådet)
Kirsten Morild Andersen (A)

Til og
med 31.
december
2025

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

1-010051-07

4 medlemmer:
Peter Øhrstrøm (uden for
Regionsrådet)
Gitte Bundgaard (D)
Mogens Nørgård (A)
Malene Busk (A)

Til og
med 31.
december
2025

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

J.nr. 0-20012-06

1 medlem:
Jørgen Rørbæk Henriksen (A)

Til og
med 31.
december
2025

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

2014001789

Ella Holm Hansen
- Landsforeningen LEV
Lone Rositta Hørstrup - SIND
– Landsforeningen for
psykisk sundhed

Det Regionale Kontaktforum om Handicap kan
på eget initiativ udtale sig om
sagsområder. Forummet drøfter principielle,
overordnede og generelle
problemstillinger og kan ikke tage stilling til
personsager.
Det Regionale Kontaktforum om Handicap kan
fremlægge idéer og forslag til
eksempelvis øget kontinuitet og koordinering
mellem tværsektorielle tilbud.
Forummet består af:
 4 medlemmer, som udpeges af Regionsrådet
efter indstilling fra DH
 4 medlemmer udpeges af og fra Regionsrådet
 socialdirektøren fra Specialsektoren
Formanden udpeges af Regionsrådet. DH udpeger
næstformanden. Der er herudover
2 suppleanter, som udpeges af Regionsrådet efter
indstilling fra DH. Øvrige
repræsentanter fra administrationen og
fagpersoner deltager efter behov.
Det regionale kontaktforums deltagere udpeges
for Regionsrådets valgperiode. Der
afholdes 2-4 møder årligt.

Hanne Vestergaard Ottesen Foreningen Danske
DøvBlinde
Malene Allert - Danske Døves
Landsforbund
Suppleant Thomas Hansen ADHD-foreningen
 4 medlemmer udpeges af
og fra Regionsrådet:
Som formand Helena
Palsgaard (V)
Gitte Bundgaard (D)
Lis Mancini (A)
Ali Hassan (A)
 socialdirektøren fra
Specialsektoren
Formanden udpeges af
Regionsrådet.
DH udpeger næstformanden.

Dronninglund
Gymnasium
RU

Bestyrelsen består af 6-10 medlemmer. Flertallet
af medlemmer skal være udefrakommende,
primært fra den enkelte institutions lokalområde.
Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen have
kompetencer, der bidrager til at fremme
institutionens aktuelle og fremadrettede virke.
1 medlem udpeget af Erhvervsforeningen for
Brønderslev-Dronninglund Kommune

Ifølge
vedtægter
ne er
bestyrelse
ns
funktions
periode 4
år
løbende

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

0-2-0031- 1 medlem:
06
Anders Weirum (uden for
Regionsrådet)

Erhvervshus
Nordjylland,
bestyrelsen

1 medlem udpeget af skolelederne fra
grundskolerne i gymnasiets primære
optagelsesområde
1 medlem udpeget af Aalborg Universitet
1 medlem udpeget af Hjallerup Samvirke
1 medlem udpeget af Regionsrådet i Region
Nordjylland
1 medlem bosiddende i den tidligere Sæby
kommune
1 medlem bosiddende i den tidligere Hals
kommune
1 medlem udpeges af kommunalbestyrelserne i
regionen i forening
Herudover:1 medlem med stemmeret og 1
medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet
blandt deltagerne i uddannelse ved institutionen.
1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden
stemmeret, der udpeges af og blandt
institutionens medarbejdere.

fra
førstkom
mende 1.
maj efter,
at valg til
kommuna
lbestyrels
er har
været
afholdt.

Erhvervshus Nordjylland skal tilbyde ydelser af
høj kvalitet, som skal være nemt tilgængelige for
alle virksomheder med behov for specialiseret
vejledning. Vejledningen skal understøtte
erhvervsudviklingen og fremme produktivitet og
konkurrenceevne i virksomhederne.

1.april
2022 – 31
marts
2026

Erhvervshus Nordjylland skal fungere som et
stærkt tværkommunalt kompetencecenter med
specialiserede faglige kompetencer om
virksomhedsdrift og -udvikling samt fungere som
fysisk knudepunkt i erhvervsfremmesystemet og
understøtte virksomhedernes adgang til de højt
specialiserede statslige ordninger.
Erhvervshus Nordjyllands virksomhed skal
udøves i overensstemmelse med rammerne i lov
om erhvervsfremme, nærværende vedtægt, aftaler

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

Mads Duedahl (V)

om etablering og rammer for erhvervshusene
mellem Erhvervsministeriet og KL samt de årlige
resultatkontrakter, der indgås mellem
Erhvervshus Nordjylland og KKR Nordjylland.
§5.2.: Sammensætning og udpegninger
Bestyrelsen sammensættes af 11 medlemmer,
herunder 1. formand og 1 observatør
• 1 medlem, der udpeges af Regionsråd
Nordjylland.

Festival of Europe
RU

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for op til 4 år
ad gangen med mulighed for genudpegning.
Bestyrelsens funktionsperiode løber fra
førstkommende 1. april efter valg til
kommunalbestyrelser og regionsråd har været
afholdt.
”2. FORMÅL
2.01 Foreningen har til formål på almennyttigt
grundlag:
• i samarbejde med Mariagerfjord kommune, at
forestå udvikling, vedligehold, produktion,
markedsføring og afvikling af FESTIVAL OF
EUROPE i Mariagerfjord Kommune.
• at eje og udleje materiel til brug for
ovennævnte.
• at yde rådgivning og bistand med administrative
og andre personaleydelser.
• at støtte initiativer til gavn for det europæiske
fællesskab, demokrati
Som medlem af Foreningen kan med bestyrelsens
godkendelse optages indtil 16 medlemmer, der
har komplementære kompetencer, der modsvarer
Foreningens behov og udvikling og som ønsker at
bidrage med en aktiv indsats for gennemførelsen
af Foreningens formål og aktiviteter
Besluttet i Regionsrådet den 26. januar 2021 ”

Til og
med 31.
december
2025

Per Kjeldsen (A)

Fiskeri-LAG MidtNord
RU

Bestyrelsen består af et ulige antal medlemmer,
dog min. 11 og max. 15, fordelt med 4
medlemmer, der er udpeget af offentlige
myndigheder og 11 medlemmer, der er valgt
af generalforsamlingen.

Til og
med 31.
december
2025

0-2-0021- (Fiskeri-LAG’erne har midler
09
til udgangen af 2023. Herefter
er der ikke taget stilling til,
hvad der skal ske, 1 medlem)
Lauge Larsen (A)

Repræsentanter for offentlige
myndigheder, herunder medlemmer udpeget af
kommunalbestyrelserne, regionsrådene og
de regionale vækstfora må ikke udgøre mere end
30 % af det samlede antal
bestyrelsesmedlemmer.
Vækstforum og Region Nordjylland udpeger i
fællesskab 1 medlem samt 1 suppleant til
bestyrelsen. Vækstforum og Region Midtjylland
udpeger i fællesskab 1 medlem samt 1 suppleant
til bestyrelsen.
Fiskeri-LAG Nord
RU

Bestyrelsen består 21 medlemmer, hvoraf 6
medlemmer udpeges af offentlige myndigheder.
Repræsentanter for offentlige
myndigheder, herunder medlemmer udpeget af
kommunalbestyrelserne, Regionsrådene og
de regionale vækstfora må ikke udgøre mere end
30 % af det samlede antal
bestyrelsesmedlemmer.
Kommunen kan højst udpege 1 medlem og en
suppleant til bestyrelsen for hver kommune.
Regionsrådet og det regionale vækstforum kan i
forening udpege et medlem og en suppleant til
bestyrelsen.

Til og
med 31.
december
2025

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

1-30-760023-07

(Fiskeri-LAG’erne har midler
til udgangen af 2023. Herefter
er der ikke taget stilling til,
hvad der skal ske, 1 medlem)
Kim Edberg (D)

Fjerritslev
Gymnasium
RU

Fordelingsudvalget
for det almene
gymnasium og HF
RU

Bestyrelsen består af 6-10 medlemmer. Flertallet
af medlemmer skal være udefrakommende,
primært fra den enkelte institutions lokalområde.
Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen have
kompetencer, der bidrager til at fremme
institutionens aktuelle og fremadrettede virke.
1 medlem, der udpeges af
kommunalbestyrelserne i regionen i forening.
1 medlem af regionsrådet udpeget af dette.
1 medlem fra den videregående
uddannelsessektor udpeget af Aalborg
Universitet. 1 medlem fra folkeskolerne i
institutionens opland, der udpeges af skolelederne
for de afleverende folkeskoler i lokalområdet.
1 medlem fra erhvervslivet i
lokalområdet/regionen. Udpeges af bestyrelsen
(selvsupplering) 1 medlem med kendskab til friekost og grundskoler i institutionens opland.
Udpeges af bestyrelsen (selvsupplering)
1 medlem udpeget af bestyrelsen med henblik for
at sikre ønskede kompetencer og/eller
optagelsesområder er repræsenteret i bestyrelsen
(selvsupplering).Herudover: 1 medlem med
stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der
udpeges af elevrådet blandt deltagerne i
uddannelse ved institutionen.
1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden
stemmeret, der udpeges af og blandt
institutionens medarbejdere.

Ifølge
vedtægter
ne er
bestyrelse
ns
funktions
periode 4
år
løbende
fra
førstkom
mende 1.
maj efter,
at valg til
kommuna
lbestyrels
er har
været
afholdt.

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

0-2-0016- 1 medlem
09
Ole Stavad (A)

I bestemmelserne for almengymnasiale
uddannelser m.v. fremgår det, at Regionsrådet
skal koordinere den samlede indsats i regionen
for at sikre sammenhæng i udbuddet og
kapaciteten på uddannelserne, med henblik på, at
der er tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud
til alle unge og voksne i regionen. Regionsrådets

Til og
med 31.
december
2025

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

1-31-760003-07

2 medlemmer:
Kirsten Morild Andersen (A)
Per Bisgaard (V)

koordinering skal foregå i samarbejde med alle
selvejende institutioner, der er godkendt til at
udbyde en eller flere ungdomsuddannelser i
regionen. Det gælder uddannelserne:
Studentereksamen, Højere forberedelseseksamen,
Højere handelseksamen, Højere teknisk eksamen,
Grundforløbene i erhvervsuddannelserne
Der er i hver region nedsat et udvalg til fordeling
af elever til almene gymnasier og HF. Udover
repræsentanter fra Regionsrådet består udvalget
af lederne af de institutioner, der er godkendt til
at udbyde uddannelsen til studentereksamen og
HF i regionen. Alle godkendte institutioner i
regionen deltager i Fordelingsudvalget, dvs. alle
gymnasierne og de to Voksenuddannelsescentre
(VUC): VUC Nordjylland og VUC Thy/Mors.
Undtaget er dog private gymnasieskoler og
studenterkurser (Aalborg Studenterkursus)
Fordelingsudvalget foretager fordelingen af
ansøgere til almene gymnasier og HF, når antallet
af ansøgere til en bestemt uddannelse ved en
institution overstiger den fastsatte kapacitet for
den pågældende uddannelse. Der forventes
afholdt to møder årligt i Fordelingsudvalget.
Hjørring Gymnasium
og Hf-kursus
RU

Bestyrelsen består af 6-10 medlemmer. Flertallet
af medlemmerne skal være udefrakommende,
primært fra den enkelte institutions lokalområde.
Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen have
kompetencer, der bidrager til at fremme
institutionens aktuelle og fremadrettede virke.
Bestyrelsen sammensættes således:
6 udefrakommende medlemmer:
1 medlem udpeget af Erhvervsrådet i Hjørring
1 medlem udpeget af Hjørring Seminarium
1 medlem udpeget af Aalborg Universitet

Ifølge
vedtægter
ne er
bestyrelse
ns
funktions
periode 4
år
løbende
fra
førstkom
mende 1.

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

0-2-0017- 1 medlem:
07
Pernille Buhelt (A)

Institut for Syn,
Hørelse og
Døvblindhed
SPECIALSEKTORE
N

IT-brugergruppe for
politikere
POLITISK
SEKRETARIAT

1 medlem fra grundskoleområdet, udpeget af
Hjørring Kommune
1 medlem udpeget af Region Nordjylland
1 medlem der udpeges af kommunalbestyrelserne
i regionen i forening
Herudover:
1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden
stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt
deltagerne i uddannelse ved institutionen.
1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden
stemmeret, der udpeges af og blandt
institutionens medarbejdere.

maj efter,
at valg til
kommuna
lbestyrels
er har
været
afholdt.

Bestyrelsen består af:
1 medlem udpeget af Regionsrådet, 1 medlem
udpeget af kommunalbestyrelserne i Regionen, 2
medlemmer udpeget af Danske handicaporganisationer, 2 medlemmer valgt af og blandt
instituttets medarbejdere. Heraf skal mindst én
have undervisningsopgaver, 1 medlem valgt af og
blandt instituttets brugere. Såfremt det ikke er
muligt at få valgt et brugermedlem bortfalder
valget af denne, 1 medlem udpeget af og blandt
ledelserne i øjenafdelingerne ved regionens
sygehuse, 1 medlem udpeget af og blandt
ledelserne i øreafdelingerne ved regionens
sygehuse, 1 medlem valgt af og blandt forældre
til brugere af tilbuddet under 18 år. Såfremt det
ikke er muligt bortfalder valget af denne.

Til og
med 31.
december
2025

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

1-11-730002-10

1 medlem:

IT-brugergruppens opgaver er:
• Sikring af rettidig anskaffelse af IT-udstyr til
Regionsrådet 2026-2029 således, at operativt
udstyr er fordelt og kan ibrugtages pr. 1. januar
2026.
• Fremlæggelse af plan for anskaffelse og
implementering af IT-udstyr til nyt regionsråd
senest 1. maj 2025.

Til og
med 31.
december
2025

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

2015005121

4 medlemmer:

Gitte Bundgaard (D)

Jess V. Laursen (V), Peter
Therkildsen (V),
Jørgen Rørbæk Henriksen
(A),
Ali Hassan (A)

• Løbende overvejelser og drøftelser af hvorvidt
og hvordan yderligere digitalisering af
kommunikationen mellem det administrative og
det politiske niveau kan etableres.
• Regionsråd og Forretningsudvalg kan
derudover, såfremt behovet opstår, anmode ITbrugergruppen om at drøfte og afgive
anbefalinger i forbindelse med relevante ad hoc
opgaver.
IT-brugergruppen for regionsrådsmedlemmer vil
bestå af 4 medlemmer udpeget af Regionsrådet
blandt Regionsrådets medlemmer samt 2
repræsentanter udpeget af IT-afdelingen.
Formandskab, mødeledelse og
sekretariatsbetjening vil blive varetaget af
Regionssekretariatet. Endvidere vil sagkyndige
og andre interessenter kunne deltage ad hoc.

Klimapolitisk
Dialogforum
Regional Udvikling

Gruppen indkaldes ad hoc ved begæring fra
formanden og/eller de 4 medlemmer.
Klimapolitisk Dialogforum skal fungere som
netværks- og sparringsorgan, der skal bidrage til
at sikre dialog og vidensdeling mellem
kommuner og region inden for klima og grøn
omstilling. Formålet med Klimapolitisk
Dialogforum er at medvirke til politisk forankring
og koordinering af arbejdet med indsatserne i Den
Fælles Nordjyske Klimaambition.
Der oprettes et forum bestående af formænd for
henholdsvis økonomiudvalg og relevant
fagudvalg i hver kommune og tilsvarende
relevante udvalg i Regionen - samt to øvrige
kommunalbestyrelses- og
regionsrådsmedlemmer, som den enkelte
kommune/regionen vælger. For Regionen betyder
det:
Formanden for Forretningsudvalget

Udpegningen
skete på RR
mødet 28
marts 2022

Journalnr.
2021007631

4 medlemmer:
Mads Duedahl (V), Lauge
Larsen (A), Jørgen Rørbæk
Henriksen (A) og Jess V.
Laursen (V)

Formanden for Udvalg for Klima, Miljø og
Bæredygtighed
To øvrige medlemmer af Regionsrådet
Forummet kan anbefale by- og Regionsråd, KKR
Nordjylland og BRN-bestyrelsen at drøfte
relevante problemstillinger med henblik på at
understøtte en fælles retning på klimaområdet.
Forummet har således ikke selvstændig
beslutningskompetence.
Der afholdes som udgangspunkt 2 årlige møder i
Klimapolitisk Dialogforum, med et hovedtema og
en kort status for relevante indsatser.
Møderne i Klimapolitisk Dialogforum ledes af
BRNs formand og planlægges i samarbejde med
BRN- og KKR-sekretariaterne.
Koordinationsudvalg
på tandområdet
Patientforløb og
Økonomi

I henhold til sundhedsloven skal Regionsrådet i
samarbejde med kommuner og privat praksis
nedsætte et udvalg til koordinering af den
offentlige og private tandpleje i regionen. Der
afholdes typisk 2 møder om året. Udvalget skal
sammensættes sådan, at det repræsenterer de
forskellige interesser, der er på tandplejeområdet i
regionen.
2 medlemmer af Regionsrådet
1 udpeget af Kommunekontaktrådet
1 fra regionstandplejen på Aalborg Sygehus
1 fra kæbekirurgisk afdeling på Aalborg Sygehus
2 fra den kommunale tandpleje
2 udpeget af Tandlægeforeningen i Region
Nordjylland
Udvalget nedsættes af Regionsrådet i samarbejde
med kommunalbestyrelserne i regionen i medfør
af tandplejebekendtgørelsen og skal overholde
ligestillingsloven om kønslig ligestilling i
regionalt nedsatte nævn, råd og udvalg. Reglerne

Til og
med 31.
december
2025

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

0-2-0024- 2 medlemmer:
09
Malou Skeel (V) og Per
Larsen ( C) indstilles til den
ene plads
Søren Valgreen Knudsen (A)
til den anden

Kulturaftale
Nordjylland, den
politiske ledelse for
RU

Kulturmødet Mors,
Den Selvejende
institution
RU

medfører, at de myndigheder, der skal besætte de
ovenfor nævnte pladser i udvalget, skal indstille 1
mand og 1 kvinde til enkeltpladser. Regionsrådet
skal derefter vælge mellem de 2 indstillede
personer til pladsen. Det er ikke et krav, at
Regionsrådet udpeger 1 mand og 1 kvinde, idet fx
afstemningsreglerne i lov om kommunernes
styrelse går forud for ligestillingsloven, men det
indstilles alligevel, at en sådan fordeling tilstræbes.
Den politiske ledelse i Kulturaftale Nordjylland
2009-2012 består af to repræsentanter fra Region
Nordjylland, to repræsentanter fra Aalborg
Kommune samt 1 repræsen-tant fra hver af de
øvrige Nordjyske kommuner. Det er primært
formand/næstformand for kommunernes
kulturudvalg, der er blevet udpeget for
kommunerne. Der forventes afholdt 2-4 møder
årligt. I forbindelse med den nye valgperiode skal
der udpeges to repræsentanter til den politiske
ledelse for kulturaftalen i henhold til Kulturaftale
Nordjylland 2009-2012 af-snit 2.3
Kulturmødet er en national begivenhed og er en
pendant til det politiske Folkemøde på Bornholm,
dog med fokus på samspillet mellem kunst,
kultur, politik og erhverv. Kulturmødet udvikles i
et samarbejde mellem Morsø Kommune og
Region Nordjylland samt Kulturaftale
Nordjylland. Kulturmødet afholdes for første
gang på Mors den 22.-24. august 2013.
Den oprindelige følgegruppe blev i april 2016
ændret i det man etablerede Kulturmødet Mors
som en selvejende institution. Efter ændringerne
er det organiseret således:
• at Kulturmødet skal være et nationalt
arrangement placeret på Mors - forankret

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

1-30-760105-07

2 medlemmer:

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

2012157712

2 medlemmer:

Per Bisgaard (V)
Ali Hassan (A)

Mads Duedahl (V)
Ole Stavad (A)

i Morsø Kommune og Region Nordjylland,
• at der oprettes en selvejende institution
• at en ny bestyrelse udarbejder mission, vision og
værdisæt for Kulturmødet
• at en ny bestyrelse består af 2 medlemmer fra
Morsø Kommune, 2 medlemmer
fra Region Nordjylland og 2 medlemmer fra
kommuner i den nordjyske
kulturaftale, KulturKANten. Disse seks udpeger
efter indstilling fra styregruppen
de sidste 3 medlemmer: henholdsvis 1 fra
erhvervslivet og 2 fra kulturlivet –
eventuelt fra Advisory Board.
• at den nuværende styregruppe med 2
repræsentanter fra Morsø Kommune og
2 repræsentanter fra Region Nordjylland
fortsætter.
• at en ny bestyrelse afklarer den fremtidige
ledelsesstruktur og tager stilling til
etablering af sekretariat
• at en ny bestyrelse beslutter, hvilke
kompetencer, der skal opfyldes og opgaver
løses ved udvikling af ledelsesstruktur, herunder
nye ansættelser.
• at der ansættes en leder/ledelse af Den
Selvejende
Landdistrikternes
Fællesråd
RU

Landdistrikternes Fællesråd er en partipolitisk
neutral interesseorganisation, der har
en række landsdækkende organisationer, 55 af
landets kommuner (heraf alle
nordjyske med undtagelse af Mariagerfjord
Kommune), Region Midtjylland, en række
af de lokale aktionsgrupper samt landsbyer og
landdistriktsråd som medlemmer.
Landdistrikternes Fællesråd arbejder aktivt for at
samle og dele viden, skabe netværk

Til og
med 31.
december
2025

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

J.nr.
2020012656

Tre medlemmer til
Repræsentantskabet:
Peter Larsen (V)
Gitte Bundgaard (D)
Torben Ringe Christensen (A)

LAG HjørringFrederikshavn
(Vendsyssel)
RU

og øve indflydelse på politikdannelsen på
Christiansborg med henblik på at fremme
initiativer, der kan skabe positiv udvikling i de
danske landdistrikter. Emnemæssigt
arbejder Landdistrikternes Fællesråd især
indenfor områderne infrastruktur, sundhed,
bosætning, uddannelse og erhverv.
Bestyrelsen består af 17 medlemmer:
• 2 repræsentanter for lokale
borgerinteresser
• 5 repræsentanter fra det lokale erhvervsliv
• 5 repræsentanter fra lokale foreninger
• 5 repræsentanter fra offentlige
myndigheder

Til og
med 31.
december
2025

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

1-30-760023-07

(De seks landdistrikts-LAG’er
har midler til uddeling til
udgangen af 2022 og derefter
fortsætter grupperne. Der er
ikke taget stilling til hvordan
en eventuelt ny periode
kommer til at se ud.
Regionsrådet skal udpege 1
medlem)
Kirsten Morild Andersen (A)

LAG JammerbugtVesthimmerland
RU

Bestyrelsen består af 11 medlemmer.
Repræsentanter for offentlige myndigheder,
herunder medlemmer udpeget af
kommunalbestyrelsen, Regionsrådet og det
regionale vækstforum må ikke udgøre mere end
30 % af det samlede antal bestyrelsesmedlemmer.
De forlods udpegede medlemmer skal ikke
vælges af generalforsamlingen.
Kommunerne kan hver udpege ét medlem og én
suppleant til bestyrelsen. Regionsrådet og det
regionale vækstforum kan i forening udpege et
medlem og en suppleant til bestyrelsen. De øvrige
bestyrelsesmedlemmer vælges af
generalforsamlingen efter en afstemningsmetode,
som generalforsamlingen forinden har godkendt.

Til og
med 31.
december
2025

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

1-30-760023-07

(De seks landdistrikts-LAG’er
har midler til uddeling til
udgangen af 2022 og derefter
fortsætter grupperne. Der er
ikke taget stilling til hvordan
en eventuelt ny periode
kommer til at se ud.
Regionsrådet skal udpege 1
medlem)
Kim Edberg (D)

LAG Læsø-SamsøÆrø (Ø-LAG)
RU

Bestyrelsen for Læsø:
Karsten Petersen
Jess Jessen Klixböll
Joan Pihler
Kathrine Toft Jensen
Torben Jensen
Thomas W. Olsen, udpeget af
kommunalbestyrelsen (formand)
Jess V. Laursen, udpeget af Region Nordjylland

Til og
med 31.
december
2025

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

1-30-760023-07

(De seks landdistrikts-LAG’er
har midler til uddeling til
udgangen af 2022 og derefter
fortsætter grupperne. Der er
ikke taget stilling til hvordan
en eventuelt ny periode
kommer til at se ud.
Regionsrådet skal udpege 1
medlem)
Kim Edberg (D)

LAG RebildMariagerfjord
RU

De 15 pladser i bestyrelsen er fordelt således:
• 7 repræsentanter fra det frivillige
foreningsliv, organisationer og borgere
• 5 repræsentanter fra erhvervslivet/
turistsektoren og
• 3 repræsentanter fra kommunalbestyrelser
og Regionsrådet/Vækstforum

Til og
med 31.
december
2025

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

1-30-760023-07

(De seks landdistrikts-LAG’er
har midler til uddeling til
udgangen af 2022 og derefter
fortsætter grupperne. Der er
ikke taget stilling til hvordan
en eventuelt ny periode
kommer til at se ud.
Regionsrådet skal udpege 1
medlem)
Janne Toft-Lind (Ø)

LAG Thy-Mors

Bestyrelsen består af 15 medlemmer.

RU

Repræsentanter for offentlige myndigheder,
herunder medlemmer udpeget af
kommunalbestyrelserne, Regionsrådet og det
regionale vækstforum må ikke udgøre mere end
30 % af det samlede antal
bestyrelsesmedlemmer. Kommunerne kan udpege
1 medlem og en suppleant til bestyrelsen.
Regionsrådet og det regionale vækstforum kan i
forening udpege et medlem og en suppleant til
bestyrelsen.

Til og
med 31.
december
2025

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

1-30-760023-07

(De seks landdistrikts-LAG’er
har midler til uddeling til
udgangen af 2022 og derefter
fortsætter grupperne. Der er
ikke taget stilling til hvordan
en eventuelt ny periode
kommer til at se ud.
Regionsrådet skal udpege 1
medlem)
Peter Larsen (V)

Naturmødet,
Bestyrelsen for

Naturmødet i Hirtshals

Til og
med 31.
december
2025

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

2018008838

Formålet med Norddanmarks EU kontor er at
danne ramme for et fælles EU-kontor i Bruxelles
og Nordjylland, som understøtter medlemmernes
arbejde med vækst og beskæftigelse, offentlig
innovation, kompetenceudvikling, uddannelse og
udvikling af den offentlige service. Kontoret
søger i sit arbejde at forbedre nordjyske aktørers
viden om EU’s programmer og støtteordninger og
tiltrække EU-finansiering til Nordjylland. EUkontor ledes af den bestyrelse på ni medlemmer,
hvoraf Region Nordjylland udpeger to.
Bestyrelsen er sammensat således:
• Tre medlemmer udpeges af
Kommunekontaktrådet,
• To medlemmer udpeges af Region
Nordjylland,
• Ét medlem udpeges af Sermersooq
kommune,
• Ét medlem udpeges af erhvervslivet,
• Ét medlem udpeges af AAU,
• Ét medlem udpeges af UCN.

Til og
med 31.
december
2025

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

0-2-0019- 2 medlemmer:
10
Som formand Per Bisgaard
(V)

NTN er et regionalt transportpolitisk samarbejde,
der blev stiftet i 1998 af det
daværende Nordjyllands Amt på baggrund af
interessen i transportkorridoren gennem
Jylland til og fra Norge og Sverige kaldet Nordic
Link. Deltagerne er de tre vestdanske
regioner og en række fylkeskommuner i Syd- og
Vestnorge. NTN ser bredt på de
områder, hvor de skandinaviske regioner gennem
de regionale udviklingsplaner og –

31.
december
2017

RU
Norddanmarks EUkontor, den politiske
styregruppe for

RU

Nordisk
Transportpolitisk
Netværk
RU

2 medlemmer:
Tage Legaard (C)
Peder Key Kristiansen (A)

Peder Key Kristiansen (A)

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

2013016897

1 medlem:
Per Bisgaard (V)
Peder Key Kristiansen (A)

Nord-KAP,
bestyrelsen for den
nordjyske
kvalitetsenhed for
almen praksis
Patientforløb og
Økonomi

strategier har interesse i sammenhængen mellem
transport og regional udvikling, og
hvor der samtidigt er et interessefællesskab.
Bestyrelsen er paritetisk sammensat og består af
medlemmer af det i Landsoverenskomsten for
almen lægeområdet nedsatte Kvalitets- og
Efteruddannelsesudvalg (KEU):
• 3 repræsentanter udpeget af
Praksisudvalget
• 2 repræsentanter udpeget af Regionsrådet
• 1 repræsentant fra DSAM (Dansk Selskab
for Almen Medicin) udpeget af
Praksisudvalget efter indstilling fra
DSAM
• 1 repræsentant fra de nordjyske
kommuner udpeget af Region Nordjylland
efter indstilling fra Kommunernes
Kontaktråd (KKR)
• 2 repræsentanter fra det administrative
niveau i Regionen
Observatører i bestyrelsen (uden stemmeret, men
med ret til at udtale sig på møderne):
• 1 administrativ repræsentant fra PLO
Nordjylland
• 1 administrativ repræsentant fra de
nordjyske kommuner
• Den koordinerende læge i Nord-KAP
• Lederen af Nord-KAP
Det forudsættes, at der er sammenfald mellem de
regionale medlemmer af Samarbejdsudvalget for
almen læger og regionale medlemmer af
bestyrelsen for Nord-KAP. Bestyrelsen
sekretariatsbetjenes af Nord-KAP.
Bestyrelsens opgave er bl.a. at fastlægge de
overordnede retningslinier for Nord-KAP’s

Til og
med 31.
december
2025

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

0-2-0025- 2 medlemmer:
09
Anny Winther (V)
Ulla Astman (A)

aktiviteter og disponere over de til rådighed
stillede økonomiske midler, herunder midler til
Kvalitets- og Efteruddannelse (KEU) og Ideer
skabes i Praksis (ISIP). Lægemiddelenheden
(LME) og Praksiskonsulentordningen (PKO).
Nordsøkommissionen

Region Nordjylland samarbejder med omkring 70
nordeuropæiske regioner fra Frankrig, Holland,
(CPMR)
Tyskland, England, Skotland, Norge, Sverige og
Danmark. Gennem Nordsøkommissionen
Nordsøkommissionen arbejdes der på at fremme Nordsøområdet som en
er en af 6 geografiske væsentlig økonomisk enhed i Europa, blandt
kommissioner under
andet ved at tilskynde fælles udvikling af
CPMR
initiativer og politisk lobby-virksomhed på EU(Sammenslutningen af plan. Samarbejdet mellem medlemsregionerne
Perifere Maritime
foregår således dels på politisk niveau og dels på
Regioner) og
temagruppe niveau inden for følgende fem
repræsenterer
områder: Kultur og Turisme, Innovation og
omkring 35 regioner
Uddannelse, Marine Ressourcer, Bæredygtig
fra otte lande omkring Udvikling og Transport.
Nordsøkommissionen er en ud af syv geografiske
Nordsøen: Danmark,
kommissioner under Sammenslutningen af
Sverige, Norge,
Skotland, England,
Perifere Maritime Regioner.
Tyskland, Holland, og Nordsøkommissionens medlemsregioner kan
Frankrig.
indstille egne politikere til de formands- og
viceformandsposter, der er ledige på et givent
Region Nordjylland er tidspunkt, men selve udpegningen foretages af
medlem af begge
Nordsøkommissionens Executive Committee.
organisationer

RU
Nordsøen
Oceanarium,
bestyrelsen
RU

Nordsøen Oceanariums øverste myndighed er
bestyrelsen

Til og
med 31.
december
2025

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

1-30-760127-07

2 medlemmer:

Til og
med 31.
december
2025

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

0-2-0049- Kim Edberg (D)
07

Tage Legaard (V)
Peder Key Kristiansen (A)

NT, Nordjyllands
Trafikselskab
RU

I henhold til lov og vedtægter består NT’s
bestyrelse af 9 medlemmer:
1 medlem udpeget af og blandt
kommunalbestyrelsen i Aalborg kommune, da
Aalborg yder det største årlige tilskud til
trafikselskabets finansiering
2 medlemmer udpeget af og blandt Regionsrådet
6 medlemmer udpeget af og blandt
repræsentantskabet
Repræsentantskabet består af 1 medlem fra hver
kommune. Medlemmet vælges af og blandt hver
af de deltagende kommuners
kommunalbestyrelser.

Nordjyske Jernbaner
(NJ), Bestyrelsen
RU
Netværk for
Bæredygtig
Erhvervsudvikling
RU

Business Region North Denmark (BRN) har
tegnet et medlemskab af Netværk for
Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark
(NBE) på vegne af Region Nordjylland
og de nordjyske kommuner. Regionen er derfor
medlem af NBE med virkning fra den
1. januar 2016 og har i henhold til NBEs
vedtægter ret til udpege to politiske
repræsentanter til bestyrelsen.
Regionsrådet anmodes om at udpege to
repræsentanter og to suppleanter.
I henhold til NBEs vedtægter udpeges de
politiske medlemmer af bestyrelsen samt
suppleanterne for 4 år ad gangen, dog højst til
udløbet af valgperioden eller så længe
som medlemskab af Regionsrådet består. Det vil
sige, at de to udpegede medlemmer

Til og
med 31.
december
2025

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

0-2-001909
(ændring:
0-4-000207)

To medlemmer og to
personlige suppleanter
Per Larsen (C) som
næstformand, Tage Legaard
(C) som suppleant
Jørgen Rørbæk Henriksen (A)
som medlem og 1 suppleant

Til og
med 31.
december
2025

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

Til og
med 31.
december
2025

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

Kristoffer Hjort Storm (O)

2014021311

2 medlemmer, og 2
stedfortrædere:
Per Bisgaard (V)
Per Kjeldsen (A)

fra Regionen er siddende indtil den 31. december
2017, derefter foretages en ny
udpegning. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet, dog
udbetales transportudgifter og
eventuel tabt arbejdsfortjeneste. Hvervet som
formand kan honoreres efter
bestyrelsens beslutning.
NBE blev oprindeligt etableret som et samarbejde
mellem Aalborg Kommune og
Hjørring Kommune, men dækker pr. 1. januar
2016 alle de nordjyske kommuner.
Formålet med NBE er at kunne bistå nordjyske
virksomheder med at opnå
konkurrencemæssige fordele ved at investere i
grøn omstilling. Dette sker via
konkrete samarbejdsprojekter, videndeling og
konkrete udviklings- og
effektiviseringsprojekter på virksomhederne samt
udarbejdelse af
virksomhedsspecifikke forretningsplaner.

Overvågningsudvalg
og Styringskomite for
det
grænseoverskridende
Interreg program for
Øresund-KattegatSkagerrak
RU

Interreg programmet for Øresund-KattegatSkagerrak (ØKS) er et fælles dansk, svensk,
norsk program, der er finansieret af den
Europæiske Regionalfond. Programmet yder
støtte til samarbejdsprojekter mellem aktører i
Øresund-Kattegat-Skagerrak området og omfatter
i alt 11 regioner i Sydnorge, Vest Sverige og
Danmark. Programmet består af tre
delprogrammer; et for Kattegat-Skagerrak
området, et for Øresundsområdet og et
tværgående delprogram for hele ØresundKattegat-Skagerrak.
Erhvervsstyrelsen har i Danmark placeret
kompetence og ansvar for at gennemføre
programmet decentralt hos de medvirkende fire
regioner, dvs. Region Nordjylland, Region Midt,
Region Sjælland og Region Hovedstaden. Region

Til og
med 31.
december
2025

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

Overvågningsudvalg for det
grænseoverskridende program
Øresund-Kattegat-Skagerrak
(programperioden 2014-2020
– obs denne programperiode
afsluttes først 2023, så
udpegningsperioden løber 1.
januar 2022 til udgangen af
2023):
Jørgen Rørbæk Henriksen (A)
1 suppleant: Per Bisgaard (V)
Overvågningsudvalg for det
grænseoverskridende program
Øresund-Kattegat-Skagerrak
(programperioden 2021-2027
– obs denne programperiode

Nordjylland skal som en af de programansvarlige
regioner sikre, at der udpeges medlemmer til
Overvågningsudvalg og styringskomite for
delprogram Kattegat-Skagerrak i henhold til
Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse på området.

løber udover valgperioden.
Udpegningen stopper dog
med valgperiodens udløb 31.
december 2025:
Jørgen Rørbæk Henriksen (A)

Overvågningsudvalget skal sikre kvaliteten og
effektiviteten af programmets gennemførsel og
har også ansvar for at prioritere de projekter, der
søger midler på delprogram Øresund-KattegatSkagerrak. Styringskomiteen for delprogram
Kattegat-Skagerrak har ansvar for at prioritere de
projekter, der søger midler på dette delprogram.

1 suppleant: Per Bisgaard (V)

I programperioden 2021-2027 forventes EU at
medfinansiere ØKS programmet med ca. 141,5
mio. euro.

1 suppleant: Per Bisgaard (V)

Styringskomiteen for
delprogram KattegatSkagerrak:
Ali Hassan (A)

(Administrationens
bemærkning: Det kan være
hensigtsmæssigt, at det er de
samme personer, der udpeges
til begge programperioder og
de samme, der udpeges til
overvågningskomité og
styringskomité, evt med
variation med hensyn til, hvor
man er medlem, og hvor man
er suppleant. Det er dog ikke
et juridisk krav)

Indstillet af KKR og udpeget
af RR:
Tobias Birch Johansen (V),
Læsø Kommune som medlem

og Karsten Skov Petersen (C),
Læsø Kommune som
suppleant til Styringskomiteen
for delprogram KattegatSkagerrak.

Patienternes Pris
Patientforløb og
Økonomi

Praksisplanudvalget
Patientforløb og
Økonomi

Der udpeges et indstillingsudvalg, der på vegne af
Patientinddragelsesudvalget finder en modtager
af Patienternes Pris 2014.
Indstillingsudvalget foreslås sammensat af tre
medlemmer af
Patientinddragelsesudvalget samt to
regionsrådsmedlemmer.
Patientinddragelsesudvalget vælger selv sine tre
repræsentanter, og Regionsrådet
udpeger sine to repræsentanter.
Praksisplanudvalget består af 5 medlemmer
udpeget blandt kommunalbestyrelsesmedlemmer
fra kommunerne i regionen, 3 medlemmer fra
Regionsrådet og 3 medlemmer udpeget blandt
alment praktiserende læger.
Regionsrådet varetager formandskabet og
sekretariatsbetjener udvalget. Er det ikke muligt
at opnå enighed, tilfalder den endelige beslutning
vedrørende praksisplanens udformning
Regionsrådet. Dog skal parterne, i de situationer,
hvor det undtagelsesvist måtte vise sig, at der
ikke kan opnås umiddelbar enighed om den
endelige udformning af praksisplanen, udfolde
store og vedvarende bestræbelser på at nå frem til
et kompromis, som parterne hver især kan stå
inde for.

Til og
med 31.
december
2025

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

2014005181

2 medlemmer:

1. januar
2022 til
30. juni
2022

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

2013019169

Nyt RR: Der skal udpeges en
regional formand, en regional
næstformand og et menigt
regionalt medlem samt en
suppleant:
Praksisplanudvalget 3
medlemmer plus 1 suppleant.
OBS på perioden
Medlemmerne af
Praksisplanudvalget udpeges
samtidigt til
Vurderingsudvalget. Denne
udpegning gælder for hele
valgperioden.

Malou Skeel (V)
Lis Mancini (A)

Anny Winther (V)
Lis Mancini (A), formand

Lene Linnemann (F)
Regionale
Arbejdsmarkedsråd
Nordjylland, Det
RU

Forligskredsen bag forliget om reform af
beskæftigelsesindsatsen og arbejdsmarkedsparter
er enige om, at der skal oprettes otte regionale
arbejdsmarkedsråd (RAR). For Nordjyllands
vedkommende er den geografiske inddeling
Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring,
Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø,
Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg
kommuner, svarende til Region Nordjyllands
geografiske område.
Det regionale arbejdsmarkedsråd skal varetage
følgende hovedopgaver, jf. lovforslag om
organisering og understøttelse af
beskæftigelsesindsatsen m.v.:
Indgår i et samspil med kommunerne og
understøtter beskæftigelsesindsatsen på tværs af
kommuner.
Rådgiver og går i dialog med kommunerne om
udvikling af beskæftigelsesindsatsen.
Samarbejder og koordinerer
beskæftigelsesindsatsen med
arbejdsløshedskasser og øvrige aktører, herunder
VEU-centre og vækstfora, samt koordinerer
uddannelses- og erhvervsvejledningen.
Koordinerer virksomhedsindsatsen og indsatsen
rettet mod områder med mangel på arbejdskraft
og områder med høj ledighed.
Godkender den regionale positivliste for den
regionale uddannelsespulje, jf.lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats.

Efter
forslag til
lov om
organiseri
ng og
understøtt
else af
beskæftig
elsesindsa
tsen,
udpeges
medlemm
er og
suppleant
er bortset
fra
formande
n og
dennes
suppleant
af
beskæftig
elsesmini
steren for
4 år ad
gangen.
Rådets
funktions
periode
regnes fra
1. juni i
året efter
kommuna
le og
regionale
valgår.

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

2014019104

OBS, der skal kun foretages
indstilling, ikke udpegning,
det er ministeren, der udpeger.
Det følger af lov om
ligestilling mellem mænd og
kvinder, at de regionale
arbejdsmarkedsråd bør have
en ligelig sammensætning af
kvinder og mænd. Region
Nordjylland skal derfor
indstille både en kvinde og en
mand – og ministeren vælger
så.
Valggruppe 3 indstiller en
mand og en kvinde og
ministeriet udpeger én af dem:
Søren Valgreen Knudsen (A)
og Ulla Astman (A)

Varetager opgaver, som efter andre love eller
regler udstedt i medfør heraf er henlagt til rådene.
Det fremgår af det lovforslag om organisering og
understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.,
som er sendt i høring d. 26. september 2014, og
som udmønter beskæftigelsesreformen, at de
kommende regionale arbejdsmarkedsråd vil bestå
af 21 medlemmer med undtagelse af rådet på
Bornholm.
Beskæftigelsesministeren udpeger medlemmerne
af rådet efter indstilling fra de i rådet
repræsenterede organisationer og myndigheder
således: •

Som
følge af
overgang
sbestemm
elsen er
rådets
første
funktions
periode
derfor
kortere
end fire
år.

6 fra Dansk Arbejdsgiverforening, 5 fra
Landsorganisationen i Danmark, 1 fra FTF,1 fra
Akademikerne, 1 fra Lederne, 5 fra kommunerne
beliggende i regionen i forening, 1 fra Dansk
Handicaporganisationer og 1 fra Regionsrådet.

Regionale
Diabetesudvalg, Det
Patientforløb og
Økonomi

Det følger af lov om ligestilling mellem mænd og
kvinder, at de regionale arbejdsmarkedsråd bør
have en ligelig sammensætning af kvinder og
mænd. Region Nordjylland skal derfor indstille
både en kvinde og en mand.
Det regionale diabetesudvalg er sammensat af
repræsentanter fra sygehuse, kommuner, almen
praksis, Administrationen samt
Diabetesforeningen og Regionsrådet. Udvalget
beskæftiger sig med kvaliteten af den nordjyske
diabetesbehandling, undervisningstilbud til
patienter og pårørende, viden om forebyggelse og

Til og
med 31.
december
2025

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

1-42-720037-07

1 medlem:
Gitte Bundgaard (D)

sundhedsfremme samt videre- og
efteruddannelsestilbud af det faglige personale.
Repræsentantskabet
for TV2/Nord
Regionssekretariatet

Det følger af vedtægterne for repræsentantskabet
for TV2/Nord, at Region Nordjylland skal udpege
to medlemmer til repræsentantskabet – et medlem
til valggruppe 1 og et medlem til valggruppe 2.
Der skal samtidig udpeges to suppleanter.

1. oktober
2018 til
udgangen
af
septembe
r 2022

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

J.nr. 0-20023-10

2 medlemmer:
Kim Edberg (D) som medlem
Ib Madsen (uden for
Regionsrådet) som suppleant
Torben Ringe Christensen (A)
som medlem

Sagkyndigt
retsmedlem
POLITISK
SEKRETARIAT

Danske Regioner anmoder efter henvendelse fra
Vestre Landsret, Region Nordjylland om at
udpege en person med angivelse af på hvilke
områder den pågældende er særligt sagkyndig,
hvorefter Danske Regioner vil foretage den
endelige indstilling til beskikkelse.
For at kunne indstilles til beskikkelse skal den
pågældende være i besiddelse af indgående og
tidssvarende praktisk kendskab til vedkommende
sagsområde, have dansk indfødsret, ikke være
fyldt 70 år, være uberygtet og ikke umyndige,
under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller
under samværgemål efter samme lovs § 7, og
pågældendes bo må ikke være under
konkursbehandling.
Personen skal have fast bopæl eller
forretningssted inden for den landsretskreds, som
de beskikkes for, jf. retsplejelovens §§ 92-94.

Beskikkel
se sker
for en
periode
på 4 år.
Efter
beskikkel
sen er
hvervet et
borgerligt
ombud,
og
hvervet
kan ikke
frasiges i
løbet af
perioden,
medmind
re der
foreligger
en
fritagelse
sgrund.

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

J.nr. 0-20026-10

1 medlem
Helena Palsgaard (V)

Samarbejdsudvalg for
Almen Læger
Patientforløb og
Økonomi

Samarbejdsudvalg for
Fodterapi
Patientforløb og
Økonomi
Samarbejdsudvalg for
Fysioterapeuter
Patientforløb og
Økonomi

Samarbejdsudvalg for
kiropraktorer
Patientforløb og
Økonomi

I henhold til den gældende forretningsorden for
Samarbejdsudvalget består udvalget af maksimalt
12 medlemmer, hvoraf maksimalt 6 udpeges af
Praksisudvalget. Derudover er kommunerne
repræsenteret med 2 udvalgsmedlemmer og
regionen med 4 udvalgsmedlemmer.
Samarbejdsudvalg for Almen Læger afholder
normalt 4 møder årligt.
Udpegningen har hjemmel i overenskomsten.
Udvalget består af medlemmer udpeget af
regionen, kommunerne i regionen samt
Praksisudvalget i regionen. Kommunerne i
regionen og regionen skal udpege tilsammen
mindst 4 og højest 6 medlemmer, hvoraf
kommunerne i regionen udpeger 1-2 medlemmer
og regionen udpeger 3-5 medlemmer
Samarbejdsudvalget for Fodterapi består af 4
medlemmer: 2 fodterapeuter med ydernummer udpeget af LASF, samt 2 medlemmer udpeget af
Regionsrådet.

Til og
med 31.
december
2025

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

0-2-0024- 4 medlemmer
09
Anny Winther (V) som
formand og Kim Frost (C )
Ole Stavad (A) og Lene
Linnemann (F)

Til og
med 31.
december
2025

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

1-000001-07

Udvalget består af samlet set 8 medlemmer,
hvoraf 2 medlemmer udpeges af Regionsrådet, 2
medlemmer udpeges af kommunerne i regionen
og 4 medlemmer udpeges af Danske
Fysioterapeuter. Der afholdes 4 møder
Udpegningen har hjemmel i overenskomsten.
Beskæftiger sig med almindelig fysioterapi såvel
som vederlagsfri fysioterapi årligt
P.t. 6 medlemmer, 2 udpeges af Regionsrådet og
1 af kommunerne. Der afholdes 2 møder årligt.
Udpegningen har hjemmel i overenskomsten
Består af 6-12 medlemmer. Halvdelen af
medlemmerne udpeges af Regionsrådet og
kommunerne i regionen. Den anden halvdel
udpeges af den regionale Kiropraktorkreds-

Til og
med 31.
december
2025

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

0-2-0024- 2 medlemmer: formand og
09
medlem

Til og
med 31.
december
2025

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

0-2-0024- 2 medlemmer:
09
Gitte Bundgaard (D)
Janne Toft-Lind (F)

2 medlemmer:
Malou Skeel (V)
Kirsten Morild Andersen (A)

Peter Therkildsen (V)
Søren Valgreen Knudsen (A)
(formand)

Samarbejdsudvalg for
Psykologer
Patientforløb og
Økonomi

Samarbejdsudvalg for
Speciallæger
Patientforløb og
Økonomi

Samarbejdsudvalg på
apotekerområdet
Patientforløb og
Økonomi

SOSU Nord,
bestyrelsen
RU

forening blandt de kiropraktorer i regionen, der
har tiltrådt overenskomsten.
Udvalget består af 6 medlemmer, hvoraf 3
udpeges af psykologerne i samarbejde med Dansk
Psykologforening, og 1 medlem udpeges af
kommunerne i regionen og 2 af Regionsrådet.
Udvalget afholder møde 2 gange årligt.
Udpegningen har hjemmel i overenskomsten

Til og
med 31.
december
2025

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

0-2-0024- Nyt RR: Der skal ikke
09
udpeges suppleanter, dvs kun
udpege 2 medlemmer
2 medlemmer:
Helena Palsgaard (V)
Anna-Grethe Sperling (F)

Udvalget består jf. overenskomst om
speciallægehjælp af 6-8 medlemmer (3 hhv. 4
medlemmer fra Regionsrådet og 3 hhv. 4
medlemmer fra FAS-gruppen i Lægeforeningen
Nordjylland) samt en kommunal observatør uden
stemmeret.
Samarbejdsudvalget har de seneste valgperioder
bestået af 8 medlemmer, og FAPS har for nyligt
udpeget 4 medlemmer til udvalget, hvormed
Regionsrådet også skal udpege 4 medlemmer.
Der afholdes normalt 4 møder årligt.

Til og
med 31.
december
2025

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

0-2-0024- Nyt RR: Der skal ikke
09
udpeges suppleanter, dvs kun
udpege 4 medlemmer
1 formand og 3 medlemmer

Består af 3 medlemmer udpeget af Danmarks
Apotekerforening, Nordjyllandskredsen, 2
medlemmer udpeget af Regionsrådet samt 1
medlem udpeget af Kommunekontaktrådet for
Nordjylland. Der afholdes 1-2 møder årligt.
Ikke hjemlet i overenskomst. Hviler på aftale
mellem Region Nordjylland og Danmarks
Apotekerforening, Nordjyllandskredsen.
Bestyrelsen sammensættes således:
6 udefrakommende medlemmer:
• 1 medlem udpeges af Region Nordjylland.
• 1 medlem udpeges af
kommunalbestyrelserne i regionen i
forening.

Til og
med 31.
december
2025

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

0-2-0024- 2 medlemmer:
09
Lone Olsen (V)
Malene Busk (A)

Ifølge
vedtægter
ne er
bestyrelse
ns
funktions

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

0-2-0042- 1 medlem:
09
Anne Mette Mortensen (uden
for Regionsrådet)

Malou Skeel (V)
Kim Frost (C) formand
Susanne Flydtkjær (Ø)
Pernille Buhelt (A)

• 2 medlemmer udpeges af FOA.
Udpeges ved selvsupplering af den
tiltrædende bestyrelse:
• 1 medlem med særlig kompetence inden
for ledelse, økonomi og organisation.
• 1 medlem med særlig kompetence inden
for arbejdsmarkedsforhold.
Herudover:
• 1 medlem med stemmeret og 1 medlem
uden stemmeret, der udpeges af elevrådet
blandt deltagere i uddannelse ved
institutionen. Elevrådet tager ved
udpegningen stilling til, hvilket medlem,
som er fyldt 18 år, der har stemmeret.
• 1 medlem med stemmeret og 1 medlem
uden stemmeret, der udpeges af og blandt
institutionens medarbejdere.
Medarbejderne tager ved udpegningen
stilling til, hvilket medlem der har
stemmeret.
Social og
Sundhedsskolen Skive
Thisted Viborg,
bestyrelsen
RU
Sundhedskoordination
sudvalget (SKU)

periode 4
år
løbende
fra
førstkom
mende 1.
maj efter,
at valg til
kommuna
lbestyrels
er har
været
afholdt.

Til og
med 31.
december
2025

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

1 medlem:

januar
2022- 30
juni 2022

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

5 medlemmer, herunder
formanden

Hanne Korsgaard (A)

Anny Winther (V), Lone
Olsen (V),
Pia Buus (C) som formand
Lis Mancini (A) og Lene
Linnemann (F)

Brønderslev
Sundhedshus I/S
Patientforløb og
Økonomi

Sundhedshuset Sæby
I/S
Patientforløb og
Økonomi

Regionsrådet godkendte den 19. marts 2013, at
Region Nordjylland etablerer et interessentskab
med Brønderslev Kommune til etablering og drift
af sundhedshuset i Brønderslev.

Til og
med 31.
december
2025
(dog
Brønderslev Kommunes Byråd godkendte den 20. således af
marts 2013 ligeledes at Brønderslev Kommune
udpegede
etablerer et interessentskab med Region
medvirke
Nordjylland til etablering og drift af sundhedshus r til at
i Brønderslev.
afslutte
regnskabe
Interessentskabet Brønderslev Sundhedshus I/S
t)
ledes af en bestyrelse. Selskabets daglige ledelse
varetages af bestyrelsesformanden
Bestyrelsen består af fire medlemmer, to
bestyrelsesmedlemmer fra hver part. Derudover
deltager en repræsentant fra husets
lejerforeningen, dog ikke med stemmeret.
Bestyrelsens opgaver forventes primært at have
driftsmæssig karakter, f.eks. varetagelse af
budget, godkendelse af regnskab, indgåelse og
opsigelse af lejeaftaler, dispositioner vedrørende
eksempelvis løbende vedligeholdelse mv.
Sundhedshus Sæby I/S er et interessentskab
mellem Region Nordjylland og Frederikshavn
Kommune. Interessentskabets overordnede
ledelse varetages af en bestyrelse på 4
medlemmer. 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af
Kommunen og 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges
af Regionen. Selskabets daglige ledelse varetages
af bestyrelsesformanden. Bestyrelsens opgaver
forventes primært at have driftsmæssig karakter,
f.eks. varetagelse af budget, godkendelse af
regnskab, indgåelse og opsigelse af lejeaftaler,
dispositioner vedrørende eksempelvis løbende
vedligeholdelse mv.

Til og
med 31.
december
2025
(dog
således af
udpegede
medvirke
r til at
afslutte
regnskabe
t)

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

2011152040

1 medlem
Martin Bech (V) i
orlovsperioden for Lina H.
Hundebøll, herefter Lone
Olsen (V)
(den anden regionale
repræsentant er fra
administrationen).

2011152041

1 medlem
Jørgen Rørbæk Henriksen (A)
(den anden regionale
repræsentant er fra
administrationen).

Thisted Gymnasium
og HF, bestyrelsen
RU

TV-Midt-vest,
repræsentantskabet
RU

Bestyrelsen sammensættes således:
6 udefra kommende medlemmer:
1 medlem der repræsenterer grundskolerne
udpeges af Thisted Byråd
1 medlem der repræsenterer de videregående
uddannelser udpeges af Aalborg Universitet.
1 medlem, der udpeges af Regionsrådet for
Region Nordjylland blandt sine medlemmer.
2 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen på det
først møde i dennes funktionsperiode.
1 medlem, der udpeges af
kommunalbestyrelserne i regionen i forening.
Herudover:
1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden
stemmeret, der udpeges af elevrådet
blandt deltagerne i uddannelse ved institutionen.
1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden
stemmeret, der udpeges af og blandt
institutionens medarbejdere.

Ifølge
vedtægter
ne er
bestyrelse
ns
funktions
periode 4
år
løbende
fra
førstkom
mende
1. maj
efter, at
valg til
kommuna
lbestyrels
er har
været
afholdt.

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

Ifølge vedtægterne for repræsentantskabet for
TV/MIDT-VEST består repræsentantskabet af 72
medlemmer, der alle skal være bosiddende i
TV/MIDT-VESTs sende-område.

Til og
med 31.
december
2025

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

TV/MIDT-VEST har anmodet Region
Nordjylland om at udpege et medlem, der skal
være bosiddende i det tidligere Viborg Amt, til
repræsentantskabet.
Der er ikke i vedtægterne krav om, at medlemmet
skal være medlem af Regionsrådet.
Der udpeges ikke suppleanter for
repræsentantskabets medlemmer.

1 medlem:
Peter Larsen (V)

0-2-0016- 1 medlem:
10
Peter Larsen (V)

University College
Nordjylland,
Professionshøjskolen
RU

Videnskabsetiske
Komité, den
Patientdialog

Medlemskabet bortfalder, såfremt medlemmet
fraflytter TV/MIDT-VESTs sendeområ-de eller
ophører med at repræsentere den, der har udpeget
vedkommende.
• 2 medlemmer udpeges af Regionsrådet og
kommunalbestyrelserne i forening
• 1 medlem med indsigt og erfaring fra det private
eller det offentlige arbejdsmarked inkl. den
regionale udvikling udpeges at Vækstforum i
Nordjylland
• 3 medlemmer med indsigt og erfaring fra det
private eller det offentlige arbejdsmarked inkl.
den regionale udvikling udpeges af bestyrelsen
ved selvsupplering. Hvis medlemmet udpeget af
Vækstforum for Nordjylland har indsigt og
erfaring fra det private arbejdsmarked, udpeges et
medlem med indsigt og erfaring fra det offentlige
arbejdsmarked og vice versa
• 1 medlem med indsigt i det offentlige
arbejdsmarked udpeges af FTF
• 1 medlem med indsigt i de gymnasiale
uddannelser udpeges af Region Nordjyllands
gymnasierektorer i forening
• 1 medlem med indsigt og erfaring med den
internationale uddannelses- og forskningsverden.
Udpeges at bestyrelsen ved selvsupplering
• 1 medlem med erfaring fra uddannelses- og
forskningsverdenen
Udpeges af bestyrelsen ved selvsupplering
• 2 medlemmer vælges af og blandt de studerende
ved professionshøjskolen
• 2 medlemmer vælges af og blandt
medarbejderne ved professionshøjskolen
I henhold til lov om videnskabsetisk behandling
af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter
skal Regionsrådet udpege medlemmer til en
regional videnskabsetisk komité. Komitéen skal

Til og
med 31.
december
2025

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

0-2-0041- 1 medlem
09
Mads Duedahl (V)

Til og
med 31.
december
2025

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

0-2-0023- Der skal udpeges 6 lægmænd,
09
som kan - men ikke skal være medlem af Regionsrådet

bestå af mindst syv medlemmer, hvoraf tre er
aktive inden for den sundhedsvidenskabelige
forskning.
Medlemmerne af komitéen skal have tilknytning
til regionen, og de medlemmer, der skal være
aktive inden for den sundhedsvidenskabelige
forskning, udpeges efter indstilling fra relevante
forskningsfaglige fora (Aalborg Universitet). De
”læge” medlemmer må ikke have en
sundhedsvidenskabelig uddannelse og må ikke
have aktuel tilknytning til
sundhedsprofessionerne. Dog er det med
bemærkningerne til loven gjort muligt at udpege
personer som lægmedlemmer, selv om de har en
sundhedsfaglig uddannelse, under forudsætning
af, at de ikke længere er tilknyttet professionerne,
for eksempel i form af ansættelse.

Genudpe
gning af
medlemm
er kan ske
med
seneste
lovændrin
g ske 2
gange
(hvor det
tidligere
var én
gang, og
ikke
mere).

Andreas Müller (ej i
Regionsrådet)
Jamie Voldby (ej i
Regionsrådet)
Bo Fink (ej i Regionsrådet)
Valggruppe 3 får 3
Torben Ringe Christensen (A)
Malene Busk (A)
Janne Toft-Lind (Ø)
Samt 5 forskningsaktive
fagpersoner:
Professor, ph.d., Karen
Dybkjær, Klinisk Institut,
SUND, AAU.
Uddannelsesansvarlig
overlæge, leder af
forskningsenhed for Børneog Ungdomspsykiatri, lektor,
dr.med. Marlene Briciet
Lauritsen, Psykiatrien i
Region Nordjylland og
Klinisk Institut, SUND, AAU
Klinisk lektor Mette Line
Roed, Det
Sundhedsvidenskabelige
Fakultet, Klinisk Institut

Professor Christina Brock,
Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet, Klinisk Institut
Professor Claus Graff, Det
Sundhedsvidenskabelige
Fakultet, Institut for Medicin
og Sundhedsteknologi
Videnskabsetiske
Komité, Den
Nationale
Patientdialog

Medicinsk Komité
Patientdialog

Komitéen skal bestå af tretten medlemmer, der
alle udpeges af Ministeriet for Sundhed og
Forebyggelse. Fem af disse medlemmer
udpeges efter indstilling fra regionerne. Så vidt
muligt skal regionerne indstille lige
mange mænd og kvinder og indstillingen skal
indeholde to lægmedlemmer samt to
personer, der er aktive inden for
sundhedsvidenskabelig forskning. De to
lægmedlemmer må ikke have aktuel tilknytning
til sundhedsprofessionerne. Det er
ikke en betingelse, at de fire regionalt indstillede
personer er medlemmer af den
regionale videnskabsetiske komité.
Udpegning til Den Nationale Videnskabsetiske
Komité er for fire år ad gangen,
svarende til den for regionsrådene gældende
valgperiode.
Den Nationale Videnskabsetiske Komité er
klageinstans for de regionale komitéers
afgørelser, har en koordinerende rolle i forhold til
de regionale videnskabsetiske
komitéer samt fungerer som førstebehandlende
instans for forskningsprojekter, der
vedrører særligt komplekse områder som
defineret i lovgivningen.
(3 nyoprettede komitéer, i samme regi som de
videnskabsetiske komiteer)

Til og
med 31.
december
2025
nord

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

2013021045

Der skal indstilles
medlemmer (ministeriet
udpeger)
Torben Ringe Christensen (A)
Hanne Korsgaard (A)
to fagpersoner: • Klinisk
Professor Marlene Briciet
Lauridsen, Klinisk Institut,
og • Lektor Kristian Kjær
Petersen, Institut for Medicin
og Sundhedsteknologi

Til og
med 31.

Udpegningen
skete på RR

3 personer, som kan men ikke
skal være medlem af RR

december
2025

mødet den 24.
januar 2022

Lægpersoner
Medicinsk Komité 1
Hanne Korsgaard (A)
Medicinsk komité 2
Martin Bech (V)
Medicinsk komité 3 Ib
Madsen (ej i Regionsrådet)
3 forskningsaktive
•
•

•

VUC Nordjylland
RU

VUC ledes af en bestyrelse, der består af 6-10
medlemmer. Flertallet af disse medlemmer skal
være udefrakommende, primært fra den enkelte
institutions lokalområde. Bestyrelsens
medlemmer skal tilsammen have kompetencer,

Til og
med 31.
december
2025

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

J.nr. 0-20052-07

Klinisk professor Lene
Dreyer, Klinisk
Institut, SUND, AAU
Overlæge, professor,
ph.d., Bodil Steen
Rasmussen, Anæstesi
og Intensiv afdeling,
Aalborg
Universitetshospital
og Klinisk Institut,
SUND, AAU
Klinisk professor
Niels Ejskjær, Aalborg
Universitetshospital
og Klinisk Institut,
SUND, AAU

1 medlem:
Anne Honoré Østergaard (V)

der bidrager til at fremme institutionens aktuelle
og fremadrettede virke. 1 medlem udpeget af
Professionshøjskolen University College
Nordjylland, 1 medlem udpeget af LO med
kompetencekrav om særlig indsigt i uddannelse
af kortuddannede og forberedende
voksenundervisning, 1 medlem udpeget af DA, 1
medlem udpeget af Region Nordjylland, 1
medlem udpeget af AMU Nordjylland, 1 medlem
udpeget af Aalborg Universitet, 1 medlem
udpeget ved selvsupplering. Ved udpegning tages
udgangspunkt i ønske om kompetence fra
grundskoleområdet. 1 medlem udpeget af
kommunalbestyrelserne i regionen i forening, 1
medlem med stemmeret og 1 medlem uden
stemmeret udpeget af kursistrådet, 1 medlem med
stemmeret og 1 medlem uden stemmeret udpeget
af og blandt institutionens medarbejdere.
VUC Thy-Mors
RU

VUC’s bestyrelse består af 6-10 medlemmer.
Flertallet af disse medlemmer skal være
udefrakommende, primært fra den enkelte
institutions lokalområde. Bestyrelsens
medlemmer skal tilsammen have kompetencer,
der bidrager til at fremme institutionens aktuelle
og fremadrettede virke. 1 medlem udpeget af
regionsrådet i Region Nordjylland. 1 medlem
udpeget af Thy Erhvervsråd og Morsø
Erhvervsråd i forening.1 medlem udpeget af LO
Thy-Mors.1 medlem udpeget af Center for
Videregående Uddannelser (CVU) Midt-Vest.1
medlem af bestyrelsen udpeges af den tiltrædende
bestyrelse for at tilgodese en samlet set
hensigtsmæssig bestyrelseskompetenceprofil.1
medlem udpeget af kommunalbestyrelserne i
regionen i forening. 1 medlem med stemmeret og
1 medlem uden stemmeret udpeget af
kursistrådet. 1 medlem med stemmeret og 1

1. maj
Udpegningen
2014 - 30. skete på RR
april 2017 mødet den 24.
januar 2022

J.nr. 0-20039-06

1 medlem:
Mogens Nørgård (A)

Aalborg City
Gymnasium
RU
Aalborghus
Gymnasium
(selvejende
institution)
RU

medlem uden stemmeret udpeget af og blandt
institutionens medarbejdere.
Ifølge skolens vedtægter står der bl.a., at 1 af
bestyrelsens 9 medlemmer skal være: ”
Et politisk valgt medlem, udpeget af Regionsrådet
for Nordjylland: Et medlem med
særlig indsigt i området udpeget af Regionsrådet
for Nordjylland.” (§2, stk.3)
Bestyrelsen sammensættes således:
5 udefrakommende medlemmer:
• 1 medlem udpeget af Regionsrådet for
Region Nordjylland
• 1 medlem udpeges af skolelederne fra
grundskoler med overbygning med 9.
og/eller 10. klasse i skolernes naturlige
optageområde i Aalborg Kommune.
• 2 medlemmer der repræsenterer
henholdsvis de videregående uddannelser
i Nordjylland og erhvervslivet i skolens
lokalområde.
• 1 medlem der udpeges af
kommunalbestyrelserne i regionen i
forening.
Herudover:
• 1 medlem med stemmeret og 1 medlem
uden stemmeret, der udpeges af elevrådet
blandt deltagere i undervisningen ved
institutionen. Elevrådet tager ved
udpegningen stilling til, hvilket medlem,
som er fyldt 18 år, der har stemmeret.
• 1 medlem med stemmeret og 1 medlem
uden stemmeret, der udpeges af og blandt
institutionens medarbejdere.
Medarbejderne tager ved udpegningen
stilling til, hvilket medlem der har
stemmeret.

31.
december
2017

Ifølge
vedtægter
ne er
bestyrelse
ns
funktions
periode 4
år
løbende
fra
førstkom
mende 1.
maj efter,
at valg til
kommuna
lbestyrels
er har
været
afholdt.

2014003831

Udpegningen
skete på RR
mødet den 24.
januar 2022

1 medlem:
Frederik Andreas Hentze (ej i
Regionsrådet)

0-2-0008- 1 medlem:
10
Martin Bech (V)

