Kursusregulativ
for
regionsrådet for Region Nordjylland
§ 1.
Regulativet fastlægger rammerne for, hvilke kurser og kursuslignende arrangementer
regionsrådet finder omfattet af regionslovens § 11 jf. styrelseslovens § 16, stk. 1, litra
c.
Kurser og kursuslignende arrangementer
§ 2.
Ved kurser forstås arrangementer af orienterende karakter, hvor der som en ikke
uvæsentlig bestanddel indgår egentlig undervisningsvirksomhed.
Stk. 2.
Kursuslignende arrangementer som seminarer, konferencer, årsmøder,
orienteringsmøder, m.v., anses tillige som kurser.
§ 3.
Kurser, der henvender sig til medlemmer af regionsrådet, og som i væsentligt omfang
vedrører regionens styrelse, lovgivning og aftaler, mv. på det regionale område,
regionens budgetlægning og økonomistyring, regionens planlægning, prioritering og
omstilling indenfor de områder, regionen skal varetage, anses for at have betydning
for varetagelsen af hvervet som medlem af regionsrådet.
stk. 2.
Kurser, der henvender sig til og er fagligt relevante for medlemmer af regionsrådet,
og er udbudt af:










regionsrådet
Danske Regioner
Kommunernes Landsforening, KKR og andre kommunekontaktråd i Danmark
Den kommunale Højskole
Danmarks Forvaltningshøjskole
Ministerier, andre statsinstitutioner eller statslige råd og nævn
Videns- og Uddannelsesinstitutioner
Dansk Selskab for Sygehusledelse
Offentlige og halvoffentlige nationale/internationale samarbejdspartnere

anses tillige for at have betydning for varetagelsen af hvervet som medlem af
regionsrådet. Desuden vil deltagelse i kurser m.v. udbudt af regionale organisationer
samt kommuner m.fl. tillige have betydning for varetagelse af hvervet som medlem af
regionsrådet.

stk. 3.
Et kursus, der i væsentligt omfang vedrører områder, indenfor hvilket et medlem
udpeges til varetagelse af et hverv, anses tillige relevant for det pågældende
medlem.
stk. 4.
Herudover afgør regionsrådet i hver enkelt sag, om andre kurser m.v. anses for at
have betydning for regionsrådsmedlemmets varetagelse af det regionale hverv.
Vederlæggelse i forbindelse med deltagelse i kurser.
§ 4.
Deltagelse i kurser er omfattet af medlemmernes faste vederlag, jfr.
vederlagsregulativet kap. 1.
stk. 2.
For medlemmer, der modtager erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste,
ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i kurser, som falder ind
under §§ 2 og 3.
stk. 3.
Der udbetales endvidere godtgørelser i overensstemmelse med vederlagsregulativ
for medlemmer af regionsrådet for Region Nordjylland, i forbindelse med kurser, der
falder ind under §§ 2 og 3.
Administration, mv.
§ 5.
Relevante kursustilbud omfattet af §§ 2 og 3, som tilgår regionssekretariatet, sendes
til medlemmerne.
stk. 2
Tilmeldinger til kurser mv. hvor der skal betales deltagergebyr sendes til
regionssekretariatet, som sørger for tilmelding, overnatning m.v.
Udbetaling af refusion af tabt arbejdsfortjeneste, befordringsgodtgørelse m.m. ved
deltagelse i kurser m.v. med deltagergebyr forudsætter, at tilmeldingen er sket via
regionssekretariatet.

For alle kurser med el. uden deltagergebyr forudsættes det, at det tydeligt fremgår af
skemaet for refusion af tabt arbejdsfortjeneste, befordringsgodtgørelse m.v., hvad
kurset el. arrangementet har drejet sig om.

stk. 3
Kursusdeltagelse registreres på en oversigt, som forelægges til orientering for
forretningsudvalget hvert kvartal.
Kurser, mv. i udlandet.
§ 6.
Regulativet omfatter ikke kurser i udlandet. Kurser i Øresundsregionen og i
forbindelse med det dansk-tyske samarbejde er dog omfattet af regulativet.
stk. 2.
Kurser, mv., der afvikles i udlandet, forelægges altid for regionsrådet.

Ikrafttræden
§ 7.
Kursusregulativet træder i kraft ved vedtagelsen i regionsrådet.

Vedtaget af regionsrådet for Region Nordjylland d. 23. januar 2007.

