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Notat

Særlige udvalg 2009
Sundhedsområdet
Særligt udvalg vedr. almen praksis
Vederlagsgivende
Udvalget har til opgave at udarbejde forslag til visioner og strategi for udviklingen af almen
praksis og med særligt sigte på:
•
•
•

sikring af den faglige kvalitet
samordning og integration af almen praksis i det samlede sundhedsvæsen
organisationsudvikling i almen praksis

I forlængelse heraf har udvalget til opgave at rådgive regionsrådet om indspil til
forhandlingerne om overenskomstfornyelser for alment praktiserende læger.
Udvalget rådgiver desuden regionsrådet om implementeringen af praksisplanen på
almenlægeområdet.
Udvalget har 9 medlemmer.
Funktionsperiode: 1. januar 2009 – 31. december 2009.

Særligt udvalg vedr. gennemførelse af nye kontrakter på det præhospitale
område
Vederlagsgivende
I efter året 2008 afsluttes udbuddet af akut ambulancekørsel, kørsel med læge- og akutbiler,
liggende transport af patienter og drift af vagtcentral. Regionsrådet forventes i
oktober/november 2008 at indgå kontrakter med entreprenører på de forskellige områder.
På den baggrund nedsættes i 2009 et særligt udvalg, som skal rådgive Regionsrådet om
gennemførelsen af de nye kontrakter, som forventes idriftsat 1. september 2009, herunder:
•
•
•

Gennemførelse af udvidelse af servicen vedr. læge- og akutbiler jf.
gennemførelsesplanen
Gennemførelse af det serviceniveau på ambulancetjenesten, som er besluttet af
Regionsrådet
Videre drøftelse af spørgsmålet om sundhedsfaglig visitation til ambulancetjenesten
m.v.

Udvalget har 15 medlemmer.
Funktionsperiode: 1. januar – 31. december 2009.

Særligt udvalg vedr. fælles akutmodtagelser
Vederlagsgivende
Hovedhjørnestenen i akutplanen/gennemførelsesplanen er oprettelse af fælles
akutmodtagelser på akutsygehusene. Realiseringen af fælles akutmodtagelser vil i nogle
tilfælde strække sig over mange år, idet de er afhængige af store sygehusbyggerier. På alle
akutsygehusene tages dog allerede på kort sigt (1 – 3 år) skridt til at komme så langt som
muligt hen imod fælles akutmodtagelser bl.a. ved anvendelse af midlertidige bygninger.
Arbejdet med at planlægge fælles akutmodtagelser starter allerede i 2008 med en
konference 16.09.08 med deltagelse af politikere, fagfolk og ledelser. Der nedsættes derefter
en faglig arbejdsgruppe, som primo 2009 skal fremlægge en beskrivelse/et forslag til politisk
drøftelse. Der skal i foråret 2009 derudover tilrettelægges en bred høring af tilrettelæggelsen
af fælles akutmodtagelser. Parallelt hermed arbejdes der på de enkelte sygehuse med
iværksættelse af de midlertidige fælles akutmodtagelser.
På den baggrund nedsættes i 2009 et særligt udvalg, som skal rådgive Regionsrådet om
tilrettelæggelse af fælles akutmodtagelser både i forhold til de store sygehusbyggerier og i
forhold til de løsninger, som gennemføres på kort sigt, på akutsygehusene i regionen.
Udvalget har 15 medlemmer.
Funktionsperiode: 1. januar– 31. december 2009.

Særligt udvalg vedr. praksis og samarbejde med kommuner
Udvalget rådgiver regionsrådet i spørgsmål i løbende spørgsmål vedr. praksisområdet
generelt samt samarbejde med kommunerne på sundhedsområdet.
Udvalgets kommissorium omfatter ikke opgaver, som er henlagt til andre særlige udvalg.
Udvalget har 9 medlemmer.
Udvalget er ikke vederlagsgivende.
Funktionsperiode: 1. januar 2008 – 31. december 2008.

Særligt udvalg vedr. sundhedsområdet
Udvalget har til opgave at følge regionens sundhedsområde – primært sygehusområdet – og
rådgive regionsrådet om udviklingen på området.
Udvalgets kommissorium omfatter dog ikke de opgaver, som er henlagt til andre særlige
udvalg.
Udvalget har 15 medlemmer.
Udvalget er ikke vederlagsgivende.
Funktionsperiode: 1. januar 2008 – 31. december 2008.
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Regional udvikling
Særligt udvalg vedr. forureningen under Grindsted By
Vederlagsgivende
Regionsrådet har vedtaget en handlingsplan for forureningen under Grindsted by.
Handlingsplanen omfatter bl.a. en række undersøgelsesaktiviteter, hvis resultater vil
foreligge i løbet af 2008 og 2009.
Det særlige udvalg har til opgave at rådgive regionsrådet om planlægningen af regionens
fremtidige indsats i forhold til forureningen under Grindsted by.
Udvalget har 9 medlemmer.
Funktionsperiode: 1. januar-31. december 2009.

Særligt udvalg vedr. den regionale udviklingsplan
Vederlagsgivende
Regionsrådet vedtager i efteråret 2008 den første regionale udviklingsplan for Region
Syddanmark.
Det særlige udvalg har til opgave at rådgive regionsrådet om igangsættelsen af initiativer til
realisering af den regionale udviklingsplan, herunder
-

analyser
dialog med kommunerne
konkrete initiativer

Udvalget har 9 medlemmer.
Funktionsperiode: 1. januar-31. december 2009.

Særligt udvalg vedr. kollektiv trafik
I efteråret 2008 vedtager regionsrådet nye principper og servicemål for regional kollektiv
trafik, der skal danne grundlag for regionens bestilling af regional bustrafik i de kommende 4års trafikplaner.
Udvalget skal rådgive regionsrådet om implementeringen af regionens nye principper og
servicemål i de kommende 4-års trafikplaner.
Endvidere har udvalget til opgave at rådgive regionsrådet bredt i spørgsmål om kollektiv
trafik og mobilitet.
Udvalget har 9 medlemmer.
Udvalget er ikke vederlagsgivende.
Funktionsperiode: 1. januar – 31. december 2009
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Særligt udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde
Udvalget har til opgave at rådgive regionsrådet i relation til spørgsmål om regional
erhvervspolitik, kultur, uddannelse og internationalt samarbejde.
Udvalgets kommissorium omfatter ikke opgaver, som er henlagt til andre særlige udvalg.
Udvalget har 9 medlemmer.
Udvalget er ikke vederlagsgivende.
Funktionsperiode: 1. januar – 31. december 2009.

Social og psykiatri
Særligt udvalg vedr. socialområdets boliger og andre bygninger
Vederlagsgivende
Udvalget skal sikre regionsrådet et overblik over standarden af alle socialområdets boliger og
bygninger. Dernæst skal udvalget til regionsrådet udarbejde et forslag til en langsigtet plan
for modernisering af boliger og andre bygninger.
Forslaget til plan skal
- tage udgangspunkt i en bygningsgennemgang,
- forholde sig til fremtidens krav til bygningernes funktioner,
- forholde sig til rapporten fra konferencen ”Fremtidens botilbud” vedrørende indretning
af nye boliger, og
- indeholde retningslinier for en prioritering af bygningsbehovene over en årrække på
cirka 8 år.
Udvalget har 9 medlemmer.
Funktionsperiode: 1. januar – 31. december 2009

Særligt udvalg vedr. Social- og psykiatriområdet samt Specialundervisning
Udvalget har til opgave at følge regionens social- og psykiatriområder samt
specialundervisning på regionsrådets vegne og rådgive rådet om udviklingen på områderne.
Udvalgets kommissorium omfatter dog ikke de opgaver, som er henlagt til andre særlige
udvalg.
Udvalget har 9 medlemmer.
Udvalget er ikke vederlagsgivende.
Funktionsperiode: 1. januar – 31. december 2009.
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