Konstitueringsaftale for Region Hovedstaden for 2022-2025
Tiltrædende aftalen er: Socialdemokratiet, Konservative, Enhedslisten, Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige.
Denne aftale indeholder de højst prioriterede fokusområder for regionsrådet de næste 4 år. En aftalen
som alle partierne forpligter sig til at overholde og bakke op om i valgperioden.
Eventuelle ændringer eller udvidelser skal derfor ske i enighed efter drøftelse mellem partierne.

Visionerne for Region Hovedstaden
Partierne er enige om, at Region Hovedstaden skal have et stærkt offentligt sundhedsvæsen med fri
og lige adgang for alle, og et stærkt fokus på hurtig opsporing, forebyggelse og diagnosticering, samt
hurtig behandling og sundhedsfremme.
Alle mennesker er ligeværdige, og derfor skal alle have samme muligheder for et godt liv. Det
er vores politiske ansvar at sikre lige muligheder for alle Region Hovedstadens borgere. Det er vores
værdigrundlag og pejlemærke, når vi sætter politiske mål og rammer for regionens opgaver i forhold
til sundhed, psykiatri, uddannelse, trafik, klima og miljø.
Vi vil i Region Hovedstaden forsat arbejde efter principperne i vores model for værdibaseret
sundhed.
Vores patienter skal være mere tilfredse. Vi ønsker at øge tilfredsheden hos vores patienter. Vi har
afdelinger på alle vores hospitaler, hvor patienterne er meget tilfredse med deres behandling, pleje,
omsorg og forløb. Men vi har også afdelinger, hvor flere patienter bør gå hjem med en bedre
oplevelse. Det skal vi fokusere på i den kommende valgperiode. Vores mål er at have de mest
tilfredse patienter i Danmark.
Vores sundhedsvæsen skal være for alle – også dem der ikke let kan finde rundt i rettigheder og
tilbud eller ikke opsøger hjælp. Reel lige adgang til behandling kommer ikke af sig selv. Vi skal i
den kommende periode arbejde med at skabe et endnu mere menneskeligt og tilgængeligt
sundhedsvæsen, der tager højde for forskellige borgernes forskelligartede behov. Vi accepterer ikke
en voksende ulighed i sundhed, og vi vil skabe målrettede tilbud til udgående indsatser til udsatte,
ensomme og sårbare. Vi vil danne nye alliancer med fx arbejdsgivere, civilsamfundet og faglige
organisationer om at række ud til de mange med kort eller ingen uddannelsesbaggrund, som ikke
nødvendigvis opsøger sundhedsvæsenet tidligt nok.

Sammenhængende forløb giver tryghed
Det danske sundhedsvæsen er højt specialiseret. Praktiserende læger, privatpraktiserende
speciallæger, privathospitaler og specialafdelinger står klar til at hjælpe syge mennesker. Men det
er ikke altid let nok at finde rundt i de mange rettigheder og tilbud. Vi skal være en region, som
bidrager til sammenhæng på tværs af områder, indsatser og mennesker. Der skal arbejdes for, at
personalets faglighed kommer mere i spil og udvikles til gavn for patienterne.

Der er behov for at gentænke, hvordan især patienter med flere kroniske sygdomme mødes i systemet
med respekt og værdighed. Vi vil arbejde for, at borgere med kroniske sygdomme, herunder
multisyge, får mere sammenhængende behandlingsforløb. Det gælder på tværs af
hospitalsafdelinger, men også på tværs af sektorer. Skel og vanetænkning imellem regionens og
kommunernes opgaver skal i stedet samtænkes for at sikre et stærkt samarbejde og samspil mellem
kommuner, regioner og praksissektoren. Blandt andet vil vi arbejde for, at patienten får en
gennemgående sundhedsperson gennem hele sit behandlingsforløb. Ligeledes skal der arbejdes på
en systematisk nedbringelse af ventelisterne generelt og herunder brug af speciallægepraksis og
private hospitaler, hvor det giver mening.
Regionen skal i løbet af perioden oprette sundhedsklynger og forbedre det sammenhængende
sundhedsvæsen på tværs af sektorer, også indenfor psykiatrien, ligesom der skal være mere fokus på
forebyggelse og bedre opfølgende forløb.
For at styrke det nære sundhedsvæsen er partierne enige om at arbejde for, at der oprettes yderligere
behandling af børn i Frederikssund og Helsingør.

Medarbejderne er vores vigtigste ressource
Regionens ansigt er ofte de medarbejdere, der arbejder i regionen. Og vi kan kun drive et godt
sundhedsvæsen med bedre motivation og mening i jobbet for de medarbejdere, oplever en træthed
efter pandemien eller nedsat motivation efter strejken. Vi skal samarbejde med medarbejderne og
deres organisationer, så vores hospitaler er attraktive arbejdspladser for de nuværende og nye
medarbejdere, der er nødvendige for at lette travlheden og nå i mål med opgaverne. Rekruttering og
fastholdelse er et af sundhedsvæsenets største udfordringer, og derfor vil partierne bag aftalen
nedsætte et udvalg, der får til opgave at arbejde med denne udfordring og finde løsninger.
Partierne vil arbejde fokuseret på at sikre rekruttering og fastholdelse af det nødvendige personale
for at kunne drive sundhedsvæsenet, med særligt fokus på initiativer rettet mod sygeplejersker,
jordemødre, læger, bioanalytikere og social- og sundhedsassistenter for hele regionen. Der arbejdes
for at finde ekstra ressourcer hertil, også via dialog med sundhedsministeren. Alle værktøjer skal
tages i brug for at sikre dette, herunder god ledelse og godt arbejdsmiljø samt udnyttelse af mange
forskellige sundhedsfaglige professioner med henblik på at få en bred vifte af kompetencer i spil.
Det er essentielt for partierne at sikre gode arbejdsvilkår, så vi skaber attraktive arbejdspladser for
alle i regionen. Dette betyder også, at det skal understøttes, at faggrupper skal betrygges i
ansættelsen. Vores medarbejdere skal frit og trygt kunne ytre sig, og derfor genbekræfter partierne
regionens åbenhedspolitik.
Akutområdet
Akutområdet er et vigtigt område for alle i Region Hovedstaden. Uanset hvad man fejler, og uanset
hvad tid på døgnet man bliver syg, så skal akuttelefonen 1813 og 112 sikre hurtig hjælp. Partierne
bag aftalen er enige om, at såvel akuttelefonen 1813 som 112 skal styrkes organisatorisk,
ledelsesmæssigt og personalemæssigt, således at svartider nedbringes markant, og et godt
arbejdsmiljø på akutberedskabet understøttes. Aftalepartierne ønsker, at der sker en markant
nedbringelse af svartiderne så hurtigt som muligt, og der skal derfor udarbejdes en konkret plan for
nedbringelse af ventetider på 1813.

Vi har i Region Hovedstaden hurtige A-kørsler, men vi er udfordret på B-kørsler. Det vil
aftalepartierne gøre noget ved. Et vigtigt redskab er at se på, hvorledes vi disponerer
ambulancekørsler smartere bl.a. ved at konvertere flere B-kørsler til siddende patienttransport og
ved at arbejde videre med præhospital visitator ordning, hvor en paramediciner kører ud til visiteret
B-kørsel og på stedet vurderer, om der er bedre løsning end indlæggelse. Foreløbige erfaringer viser
stort potentiale med hensyn at undgå unødvendige indlæggelser og dermed også unødvendige Bkørsler. Men der vil også være behov for at investere i flere ambulancer for at kunne leve op til
behovet i regionen.
I 2023 hjemtager regionen selv et delområde, og det er aftaleparternes ambition, at vi opbygger en
fremragende regional ambulancetjeneste med fokus på patienterne, kvalitet, udvikling og et godt
arbejdsmiljø for vores ambulancepersonale.
Der skal være tryghed omkring akuthjælpen i hovedstaden. Når der skal udarbejdes en ny
hospitalsplan, er partierne enige om at bevare den i dag gældende hospitalsplansorganisering af de
akutte behandlingstilbud. Således bevares akutklinikker lokalt med de i dag tilhørende funktioner,
da det giver borgerne tryghed i det nære lokalområde (Radikale Venstre tager dog forbehold herfra).
Det er en grundforudsætning i vores sundhedsvæsen, at alle borgere har adgang til en praktiserende
læge, de kan få den fornødne behandling hos, eller blive henvist til videre behandling fra. Derfor vil
aftalepartierne arbejde for, at alle borgere i regionen har deres egen praktiserende læge, at der skal
være reelt frit lægevalg og bedre tid til den enkelte patient i konsultationen. Der hvor det ikke er
muligt, skal der oprettes licensklinikker. Samtidig er der mange borgere, der oplever manglende
tilgængelighed til deres læge – f.eks. i forhold til adgangsforhold, eller manglende
kontaktmuligheder. Det skal forbedres.

Psykiatrien
skal
styrkes
særligt
for
børn
og
unge
En stor del af befolkningen er påvirket af psykisk sygdom. Man kan selv være syg, eller man kan
være pårørende. Psykisk sygdom kan følges af en række andre problemer, og mange har også fysisk
sygdom, stofmisbrug eller sociale vanskeligheder samt problemer i forhold til arbejdslivet. Der må
ikke være forskel på muligheden for at få behandling af højeste kvalitet, uanset om man lider af en
fysisk eller psykisk sygdom. Partierne bag aftalen vil forsætte arbejdet med at udvikle psykiatrien
bygget op omkring recovery, og vil også sætte mere fokus på pårørendeinddragelse. Det er hårdt at
være pårørende, og samtidigt er de pårørende vigtige for den syges behandling og tilværelse. Derfor
skal vi styrke pårørendeindsatsen.
Pårørende skal spille en reel rolle i forhold til den syges forløb. Derudover vil vi generelt arbejde for
at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien, undgå nedlæggelse af sengepladser, samt styrke brugen
af andre evidensbaserede terapiformer så som samtaleterapi.
Vi vil arbejde for tidlig opsporing af alvorlige sygdomme – såvel fysiske som psykiske.
Parterne forpligter hinanden på løbende at styrke det forebyggende arbejde for eksempel på skoler
og ungdomsuddannelser i forhold til børn og unges trivsel herunder ved at inddrage civilsamfundet.
Partierne bag aftalen er optagede af Børne- og ungepsykiatrien, der oplever en meget stor søgning.
Vi ønsker, at styrke Børne- og ungepsykiatrien, så vi kan følge med og behandle de mange unge,
der henvises til hjælp i psykiatrien. Der er også behov for bedre overgange for børn og unge til
voksenpsykiatrien.

Derudover opleves der i regionen en udfordring i forhold til henvisning til psykologer, hvor
ventetiden for nuværende er meget lang. Derfor vil parterne arbejde for at sikre hurtigere adgang til
psykologhjælp samt arbejde for at nedbringe ventetiden.
Samtidig er partierne bag aftalen optagede af manglen på psykiatere og vil derfor arbejde for at
denne udfordring løses på bedste vis. Dette gælder blandt andet fremover at have en
helhedsorienteret tilgang til den syge, hvor flere faglige tilgange kan bringes i spil i behandlingen af
patienten.
Partierne regner med, at regeringen kommer med et udspil i starten af det nye år, og at Folketinget
vedtager en 10-årig psykiatriplan i 2022. Derfor skal regionen forholde sig til udspillet fra
regeringen. Og der vil i løbet af de næste år være fokus på implementeringen af planen. Her har
partierne især fokus på tiltag overfor børn, unge og familier; tidlig opsporing og tværfaglige forløb
med tid til den enkelte og de pårørende.

Det skal være trygt at føde i Region Hovedstaden
Partierne bag aftalen er enige om at fødselsområdet skal styrkes og bygges op omkring en 3-årsplan, der tydeliggør, hvilke forbedringer vi realiserer år efter år. Der er bl.a. fokus på bedre
fødselsforberedelse, bedre normeringer, mere og bedre information til de fødende og bedre
inddragelse af partneren. Vi lægger op til et tæt samarbejde med relevante parter, for vi vil i
fællesskab løfte fødeområdet i hovedstaden med fokus på tryghed, kvalitet, faglighed og et attraktivt
arbejdsmiljø for vores ansatte.

Regionen som forskningsorganisation
Partierne bag aftalen er stolte af den store forskningsindsats, der leveres af vores mange ansatte.
Forskning er med til at drive udviklingen fremad i sundhedsvæsenet. Derfor skal forskningen have
gode vilkår, da den jo sikrer bedre behandling til gavn for patienterne og nye måder at gøre tingene
på. Adgang til udtræk af data i sundhedsplatformen skal forenkles. Partierne bag aftalen vil derfor
sikre, at forskere får hurtigere hjælp til fx at få godkendt databehandleraftaler indenfor
servicemålenes tidsfrister og fjerne barrierer i form af lange ventetider på videnskabsetiske
godkendelser, herunder også i forhold til Danske Regioner samt Regering og Folketing. Derudover
nedsætter vi et 2-årigt udvalg til netop at arbejde med forskningsområdet og herunder regionens
kommende forskningsstrategi.

Værdig afslutning på livet
Det er vigtigt for partierne bag aftalen, at vi kan forbedre og udbygge regionens tilbud inden for
hospice og udgående palliativ behandling til borgerne.

Pas på klima, miljø og naturen
Region Hovedstaden vokser, og de mange nye indbyggere stiller store krav til den måde, vi indretter
os på. Vi skal i den nærmeste fremtid leve 120.000 flere mennesker sammen på den samme plads.
Vi vil tage aktivt medansvar for at mindske påvirkningen af klimaet. Vi skal sikre, at der er plads på
uddannelserne, i busserne og på hospitalerne, at der fortsat er rent drikkevand i hanerne, og vi skal

være opmærksomme på nye forureningsforekomster. Samtidig har vi en ambition om at bidrage til
en bæredygtig region for næste generation.
Regionerne spiller en vigtig rolle – både når det gælder om at understøtte de klimarigtige valg hos
borgere og virksomheder, når det gælder om at samarbejde med kommuner om indsatsen, og når det
gælder den forskel, regionen selv kan gøre i sine egne institutioner og blandt egne medarbejdere.
Frem mod 2030 vil vi bidrage til, at vi som land reducerer udledningen af drivhusgasser med 70%.
I Region Hovedstaden vil vi gå foran og tilstræbe at være klimaneutrale i vores egen drift i 2030. Vi
bidrager til FN's Verdensmål og ved, at det kræver en stor fælles indsats - i regionen, nationalt, og
internationalt. Vi er ikke bange for selv at gå forrest. Vi vil ikke bare måles på patientsikkerhed,
kræftoverlevelse og antal genindlæggelser, men også klimaaftryk.
Skal vi lykkes med den grønne omstilling betyder det, at vi på vores hospitaler og institutioner i de
kommende år skal udlede mindre CO2 fra el, varme, transport, og vi skal i særdeleshed styrke
indsatsen med grønne indkøb. Vi vil være ambitiøse og skabe en grøn region. Og i det arbejde vil
partierne bag aftalen oprette et klima-råd, hvor borgere og særligt unge kan få plads til at følge
regionens grønne arbejde og give input til politikerne til forbedre og udvikle indsatsen.
Regionen er godt på vej med grøn omstilling, men der kan især gøres mere for cirkulær økonomi,
grønne indkøb og transporten. Derfor vil partierne også have fokus herpå i denne valgperiode.
Passagertallet for kollektiv transport er faldet, og regionen har besluttet, at 20% af bilpendlerne skal
flyttes over til kollektiv transport eller cykel. Derfor er det besluttet, at der skal holdes en
trafikkonference om, hvordan vi får flere passagerer over i den kollektive transport.
Partierne er enige om, at regionen skal udarbejde en konkret grøn mobilitetsplan for at styrke
kollektiv transport og cykling, gerne i samarbejde med kommunerne. Regionen vil undersøge
mulighederne for statslig eller kommunal medfinansiering, f.eks. via puljer i den vedtagne
infrastrukturplan.
Partierne vil arbejde for, at regionen på sigt kan udarbejde fysisk planlægning for den overordnede
by- og infrastrukturudvikling.
Parterne vil arbejde for at kunne medtage klimaaftrykket som et målingsparameter af de generelle
indkøb i regionen. Parterne er herunder enige om, at man vil arbejde for, at der i fremtiden inkluderes
CO2-aftrykket på basislisten, som målingsparameter, således at det bliver mere gennemsigtigt for
personale såvel som patienter, hvad klimabelastningen ved de givne produkter er, og det derved vil
give muligheden for at vælge herudfra.
Partierne er enige om, at der sammen med Danske Regioner skal lægges pres på Folketinget for at
få ændret den forældede lovgivning på råstofområdet, således at vi kan bevare den smukke natur,
der er i Region Hovedstaden. Partierne forpligter hinanden på, at region Hovedstaden intensiverer
arbejdet med genanvendelse af råstoffer.

Trafikken skal fungere, men støjen skal ned - og flere skal cykle!
Partierne er enige om, at den kollektive trafik i regionen skal styrkes. Det skal være attraktivt at
benytte det kollektive frem for bilen. Vi vil sikre gode og velfungerende løsninger inden for
kollektiv trafik for alle regionens borgere, som skal løftes nu på anden side af covid-pandemien.
Der er enighed om at udfase dieselbusser i regionens drift og erstatte dem med el-busser eller
fossilfri drivmidler frem mod 2030.

Det er også partiernes holdning, at cyklismen forsat skal fremmes i Region Hovedstaden. Der skal
flere supercykelstier til, og vi vil samarbejde også på andre fronter for at fremme cyklismen. Det er
godt for klima og miljø, og ikke mindst sundheden.
Trafikken vokser i hovedstaden, og mange mennesker plages af stigende trafik. Regionen skal også
arbejde aktivt med at nedbringe trafikstøj. Det kan være gennem at understøtte udviklings- og
forskningsprojekter og ved at tiltrække flere statslige investeringer til støjværn, støjdæmpende asfalt
m.m.
I forbindelse med planerne om styrket kollektiv transport og bedre forhold for de cyklende, er
partierne enige om at nedsætte et opgaveudvalg med inddragelse af borgere, repræsentanter fra
relevante interesseorganisationer og politikere. Formålet er i korthed at finde frem til hurtige
forbindelser på tværs af regionen, bedre kombinationsrejser og skift, gode transportmuligheder også
i yderkanten af regionen, bedre forhold for de cyklende.
Partierne ønsker derudover at starte en dialog med Movia omkring økonomistyring og samordning
af det økonomiske ansvar i den kollektive trafik i Region Hovedstaden, således at det bliver muligt
at øge fleksibiliteten, og opgaven med at løfte økonomien fordeles.

Hovedstad forpligter
Hovedstaden udgør kun knap 5% af Danmarks areal, men her bor mere end 30% af landets
befolkning, og regionen bidrager positivt til dansk økonomi med mange internationale
virksomheder. Sagt med andre ord er Hovedstaden vigtig for hele Danmarks udvikling og
økonomi.
Aftalepartierne ønsker derfor at sikre bedre rammer for Region Hovedstadens udvikling
de kommende år, når det fx kommer til at have den tilstrækkelige og kompetente arbejdskraft. Vi
ønsker et forsat tæt samarbejde med uddannelsesaktører, arbejdsmarkedets parter og ligeledes det
grænseoverskridende samarbejde i Greater Copenhagen for at styrke regionen.
Derfor er det også aftaleparternes opfattelse, at der er behov for, at kommunerne og regionen i
hovedstaden står samlet i en række væsentlige spørgsmål over for Folketinget. Det handler bl.a. om
væsentligt flere statslige investeringer i infrastruktur og kollektiv trafik, flere midler til
støjbekæmpelse og flere statslige studiepladser i hovedstadsområdet.

Borgerinddragelse
Ambitionerne er høje hos partierne bag konstitueringsaftalen. Vi mener også, at skal vi lykkes med
det hele, så har vi brug for, at alle spiller med. Vi har dygtige medarbejdere, som skal involveres i
udviklingen, og vi har ligeledes borgerne, som vi gerne vil aktivere mere end i dag. Derfor vil vi
aktivt arbejde med ’opgaveudvalg’, hvor borgere inddrages og involveres. Vi nedsætter i første
omgang 4 opgaveudvalg for perioden, dog med mulighed for at kunne oprette flere efter behov. De
tre første opgaveudvalg kommer til at omhandle henholdsvis læringen efter Covid- 19 samt ældres
sundhed, forhold og muligheder samt styrket kollektiv trafik og cyklisme. Det øvrige besluttes af
aftalepartierne i løbet af 2022-23.

Fordeling af udvalg og poster:
Parterne er enige om at stemme ved det konstituerende regionsrådsmøde således at:
Socialdemokratiet besætter Regionsrådsformandsposten.
1. Næstformand besættes af Konservative
➢ 2. Næstformand besættes af Radikale Venstre
➢

Partierne er enige om i valgperioden i højere grad at bruge det samlede formandskab i regionsrådet
som en koordinerende faktor, der kan sikre politikudvikling i regionen.
Forretningsudvalget sammensættes af 15 medlemmer:
Heraf besætter Socialdemokratiet, herunder regionsrådsformanden: 3
Heraf besætter Radikale Venstre: 2
Heraf besætter Konservative: 3
Heraf besætter Socialistisk Folkeparti: 1
Heraf besætter Enhedslisten: 2
Heraf besætter Venstre: 2
Heraf besætter Dansk Folkeparti: 1
Heraf besætter Nye Borgerlige: 1
Udvalgsstrukturen er sammensat således, at der er 6 stående udvalg og 4 opgaveudvalg i
valgperioden. Der kan i valgperioden nedsættes flere opgaveudvalg, hvor det giver mening.
Der er 11 medlemmer i de stående udvalg. Der aftales, at hvert udvalg har et formandskab med en
formand og en næstformand, der samarbejder om udvalgets koordinationsopgaver og er ansvarlig
for at sikre politikudviklingen i udvalget.
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢

Sundhedsudvalg, formandsposten besættes af Konservative
Social- og Psykiatriudvalg, formandspost besættes af Socialistisk Folkeparti
Udvalg for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, formandspost besættes
af Radikale Venstre
Miljø- og Klimaudvalg, formandspost besættes af Konservative
Udvalg for trafik og regional udvikling, formandsposten besættes af Enhedslisten
Udvalg for rekruttering og fastholdelse, formandsposten besættes af Socialdemokratiet

Sundhedsudvalg, næstformandspost besættes af Socialdemokratiet
Social- og Psykiatriudvalg, næstformandspost besættes af Nye Borgerlige
Udvalg for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, næstformandspost besættes af
Venstre
Miljø- og Klimaudvalg, næstformandspost besættes af Radikale Venstre
Udvalg for trafik og regional udvikling, næstformandspost besættes af Socialistisk
Folkeparti

➢

Udvalg for rekruttering og fastholdelse, næstformandsposten besættes af Enhedslisten

Partierne bag aftalen vil ligeledes nedsætte:
Midlertidigt forskningsudvalg 2 år, formandsposten besættes af Venstre (honoreres ikke
særskilt)
➢ Midlertidigt udvalg om XX 2 år, (anden halvdel), formandsposten besættes af XX
(honoreres ikke særskilt)
➢ Opgaveudvalg om Coronaerfaringer, formandsposten besættes af XX (honoreres ikke
særskilt)
➢

➢ Opgaveudvalg om Ældre og sundhed, formandsposten besættes af Konservative (honoreres
ikke særskilt)
➢ Opgaveudvalg på styrket kollektiv trafik og cyklisme, formandsposten besættes af
Enhedslisten
➢ Opgaveudvalg (vakant) besættes af XX.
Øvrige udvalg og poster fordeles således:
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

Bestyrelsen for Trafikselskabet Movia, besættes af Konservative
Næstformand i bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I/S (næstformand), besættes
af Socialdemokratiet
Bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I/S (medlem), besættes af Socialistisk Folkeparti,
Venstre
Bestyrelsen for Erhvervshuset besættes af Venstre
3 poster i hhv. Sundhedskoordinationsudvalget (SKU), Praksisplanudvalget (PPU)
inklusive formandsposter videreføres i sundhedssamarbejdsudvalget og besættes
af Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre
Bestyrelsen for Gate 21 besættes af Enhedslisten
Bestyrelsen for Lokaltog A/S besættes af Enhedslisten
Bestyrelsen for Københavns Professionshøjskole besættes af Socialistisk Folkeparti
Medlem af Greater Copenhagen and Skåne Komiteen besættes af Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti

Posterne til de stående udvalg, de videnskabsetiske komiteer, de her ikke fordelte opgaveudvalg og
byggestyregrupper samt sundhedsklyngerne fordeles fortløbende efter den d’hontske metode.
Fraset formand- og næstformandsposter i udvalgene.
Øvrige hverv fordeles som udgangspunkt forholdsmæssigt mellem aftalepartierne. Ønsker et parti
eller et medlem af Regionsrådet at ændre på fordelingen af poster drøftes dette med partierne bag
denne aftale forinden.
Honorarer
Næstformandsposterne i regionsrådet, formandsposterne i de stående udvalg og de menige
udvalgsmedlemmer honoreres på et niveau svarende til den seneste valgperiode. Opgaveudvalgene honoreres
i denne periode ikke særskilt.

