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 fra
Forretningsudvalget indhentes, inden Regionsrådet træffer beslutning i en sag.
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.
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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 praksisområdets drift
4) sager vedrørende udarbejdelse af og opfølgning på udviklingsområdet og
den regionale udviklingsstrategi, regionens opgaver vedrørende kollektiv trafik
5) Regionshuset med tilhørende anlæg samt regionens bygninger og arealer.
§8
Forretningsudvalget fastsætter regler om indberetninger fra regionens
administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og
bevillingskontrol, jf.
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§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 Stående og andre udvalg
§ 11.
Regionsrådet nedsætter følgende seks stående udvalg i henhold til § 36 b, i lov
om regioner:
Sundhedsudvalget med 9 medlemmer.
Udvalget har som overordnet formål at følge udviklingen og planlægningen på
det somatiske hospitalsområde inklusive udvikling og forskning.
Psykiatri- og Socialudvalget med 9 medlemmer.
Udvalget har som overordnet formål at drøfte og formulere de overordnede
linjer og udviklingsplaner indenfor psykiatriområdet og det specialiserede
social- og specialundervisnings-område.
Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen med 9 medlemmer.
Udvalget har som overordnet formål at være med til at understøtte en
sammenhængende indsats på tværs af alle sundhedsvæsenets sektorer med
særligt fokus på det nære sundhedsvæsen.
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Udvalg for Regional Udvikling og Innovation med 9 medlemmer. Udvalget har
som overordnet formål at følge udviklingen og planlægningen på områderne
regional udvikling, innovation og landsdelens ungdomsuddannelser.
Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtighed med 9 medlemmer.
Udvalget har som overordnet formål at følge udviklingen og planlægningen på
områderne klima, miljø og bæredygtig udvikling, herunder klimatilpasning,
cirkulær økonomi, ressource-effektivitet, energi, råstoffer og jordforurening.
Udvalg for Uddannelse, Arbejdsmiljø og Rekruttering med 9 medlemmer.
Udvalget har som overordnet formål at sætte fokus
på landsdelens velfærdsuddannelser – samt arbejdsmiljø, rekruttering og
fastholdelse på regionens arbejdspladser.
Stk. 2. Regionsrådet bestemmer de stående udvalgs sammensætning og
vedtager deres kommissorier.
Stk. 3. De stående udvalg har ikke del i den umiddelbare forvaltning, men
rådgiver i og forbereder sager til Regionsrådet indenfor udvalgenes områder.
Udvalgene har som stående udvalg ikke budgetansvar for udvalgets
ansvarsområde. Regionsrådet afgør i øvrigt, hvilke opgaver udvalgene skal
varetage.
Stk. 4. De stående udvalg vedtager en forretningsorden for deres virksomhed,
en mødeplan og udpeger formænd og næstformænd.
§ 12.
Regionsrådet kan nedsætte særlige udvalg i henhold til § 17, stk. 4, i lov om
kommunernes styrelse til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af
forberedende eller rådgivende funktioner for Regionsrådet,
Forretningsudvalget eller stående udvalg.
Stk. 2. Regionsrådet bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og
fastsætter regler for deres virksomhed, herunder vedtager kommissorier og
udpeger formænd og næstformænd.
Stk. 3. Regionsrådet vedtager en standardforretningsorden for de særlige
udvalgs virksomhed.
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Kapitel 5 Vederlæggelse
§ 13.
Der ydes vederlæggelse for varetagelse af hvervet som formand for de stående
udvalg. Hver udvalgsformand for de ståede udvalg modtager et vederlag, der
udgør 3,333 % af regionsrådsformandens til enhver tid gældende vederlag.
Kapitel 6 Ændring af vedtægten
§ 14
Denne Styrelsesvedtægt træder i kraft den 28. februar 2022.
Stk. 2 Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger med
mindst 6 dages mellemrum. Vedtagne ændringer indsendes til Ankestyrelsen.
Således vedtaget i Regionsrådet for Region Nordjylland på møder den 24.
januar 2022 og den 28. februar 2022.
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