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Forretningsudvalgsmøde 
Torsdag den 26. januar 2017 

Kl. 10.00 – 14.00 
i 

Mødelokale H 8 
Regionsgården 

Hillerød 
Deltagere: Bente Clausen, Bent Johansen, Ib Skovgaard Nielsen, Ole Høyer, Peter Frahm, 
Finn Kamper-Jørgensen,  Poul Ancher Hansen, Sonja Minor Hansen, Hanne Simonsen. 
Afbud: Inge Jacobsen 
 

DAGSORDEN BESLUTNING 
01. 
Valg af mødeleder 

 
Bente Clausen blev valgt. 

02. 
Valg af referent 

 
Bent Johansen blev valgt 

03. 
Godkendelse af dagsorden 

 
Dagsordenen blev udvidet med et punkt om 
”Åbenhedspolitik i Regionen” 

04. 
Tilrettelæggelse af aktiviteten i 2017 
Bemærkninger: 
Der henvises til den tidigere udsendte mødeplan 
for 2017. 

 
• Der forsøges afholdt et møde i maj måned 

om ”Den ældre medicinske patient”. 
• Mødet i august afholdes som et inspirati-

onsmøde mellem ældrerådene i relation til 
kommunevalget. 

• Mødet i november bliver et ”vælgermøde” 
hvor de deltagende partier konfronteres 
med forventninger til sundhedsaftalen. 

05. 
Drøftelse af indhold og form af mødet 
den 15. februar 2017. 

 
Marianne Stendell foreslås at medtage en em-
bedsmand. PLO inviteres til mødet. 

! 06. 
! Tilrettelæggelse af Repræsen-

tantskabsmødet den 15. februar 
2017, 

! Bemærkninger: 
! Se Vedtægternes paragraf 1. stk. 1. 

 
Dirigentforslag: 
Michael Huusom-Fredensborg. 
Der udarbejdes et budgetforslag indeholdende 
følgende elementer: 

! Transportudgifter. 
! Webmaster 
! Formidlingskonsulent 
! Kontorudgifter 
! Forplejning 
! Repræsentationen i Patientinddragelsesud-

valget. 
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07. 
Regnskab 2016 
 

 
Regnskabet for 2016 revideres og uddeles på mø-
det den 15. Maj 2017. 

08. 
Patientinddragelsesudvalget, 

 
Bente Clausen redegjorde for udvalgets arbejde. 
De praktiske forhold for udvalget er stærkt kri-
tisable og der afsættes i budgetforslag 2017 
midler til at dække eventuelle udgifter for rådets 
repræsentant.  

09. 
Udvalget for siddende patienttransport. 

 
Udvalget forsøges indkaldt, for at få iværksat en 
vurdering af ordningen. 

10. 
Regionens åbenhedspolitik 
Bilag: 
Oplæg til politik 

 
Formanden udarbejder et forslag til udtalelse 
omhandlende: 

• Regionsældrerådet høringsret i forhold til 
alle sager, der berører ældrebefolkningen. 

• Ros til principperne og interesse for, hvor-
ledes de realiseres. 

• Tilsynsproblematikken.  
11. 
Evt. 

Et problem om handicapmarkering af busser rej-
ses overfor Danske Ældreråd. 
  

 
 


