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Notat

Status for initiativer foreslået af det særlige
udvalg vedr. politisk organisering - juni 2009
I juni 2008 tog regionsrådet en status for initiativer foreslået af det særlige udvalg vedr. politisk
organisering i 2007 til efterretning.
Det blev samtidig besluttet, at regionsrådet inden sommerferien 2009 skal gives en status vedr. de
initiativer, der i juni 2008 endnu ikke var færdigimplementerede. Oplysninger om de initiativer, der var
implementerede i juni 2008 fremgår af notatet om status for initiativer af 3. juni 2008.
Langt de fleste af de foreslåede initiativer var implementeret ved statusgennemgange i juni 2008. Dog
var følgende initiativer ikke endnu iværksat:
Åbne Postlister
Forslaget om åbne postlister var ikke realiseret, idet den tekniske løsning ikke endnu var på plads.
Der arbejdes videre med forslaget, som forventes at kunne gennemføres i første halvdel af 2010.
Åbent Hus arrangementer
Konklusionen i juni 2008 ved status-gennemgangen var, at det ikke er tilstrækkeligt at ”slå dørene op”.
For at tiltrække publikum til et åbent-hus arrangement skal der være en særlig event. Denne event har
det ikke været muligt at tilrettelægge. I stedet har der været besøg fra uddannelsesinstitutioner,
foreninger m.m. og kræfter er derfor blevet brugt på at gøre disse besøg spændende og
vedkommende for de besøgende. I fremtiden vil der fortsat blive arbejdet med at gøre et besøg i
regionshuset til et attraktivt tilbud til uddannelsesstedet og foreninger.

Borgerpanel på hjemmesiden
Oplægget fra det særlige udvalg var, at der skulle arbejdes videre med det elektroniske borgerpanel,
der blev anvendt i forbindelse med valget til regionsrådet i 2005. På status-opsamlingen i juni 2008
blev det besluttet, at der arbejdes videre med at lave arketyper fra hele regionen, idet dette kan sikre
en god repræsentativitet.
Region Syddanmark har etableret et repræsentativt borgerpanel med 1000 borgere. Borgerpanelet
bliver hvert kvartal stillet nogle spørgsmål om hvordan det går med det gode liv i regionen. De er fx
blevet spurgt om, hvordan de oplever finanskrisen og om hvad de mener om unges uddannelse.

Kommunikation vedr. klagemuligheder
Der blev arbejdet på at samle de eksisterende klagemuligheder under en samlet indgang på
regionens hjemmeside samt udarbejdelse af sektorspecifikke pjecer.
Der bliver etableret en side på Region Syddanmarks hjemmeside, hvor man kan se en oversigt over
klagemuligheder. Denne side vil være etableret inden udgangen af juni 2009.
Orientering om aktuelle emner fra hhv. Kontaktudvalget og Vækstforum
Det blev besluttet, at der skulle findes en måde at orientere regionsrådet om aktuelle emner fra hhv.
Vækstforum og Kontaktudvalget (med kommunerne).
Hvad angår Vækstforum, gives der orientering om aktuelle emner mv. i form af et elektronisk
nyhedsbrev, som udsendes 4 – 5 gange årligt, og som man kan abonnere på. Derudover får
regionsrådsmedlemmerne løbende tilsendt et link til Vækstforums dagsordener og
beslutningsreferater.
Desuden gives der med jævne mellemrum orientering om arbejdet i Vækstforum i det særlige udvalg
vedr. erhverv og internationalt samarbejde.
Orienteringen fra kontaktudvalget sker som en integreret del af de sager, som regionsrådet får
forelagt, og som kontaktudvalget har været inddraget i. Den type sager, som kontaktudvalget
beskæftiger sig med, er ikke egnet til formidling via nyhedsbreve eller lignende, idet hovedvægten af
arbejdet vedrører gensidig orientering.
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