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Danmark har fem
regionsråd med hver
41 medlemmer

Regionsrådsmedlemmerne
kommer fra alle dele af
Danmark og repræsenterer
hele det politiske spektrum

Regionsrådene består
af deltidspolitikere med
mange forskellige faglige
baggrunde

Regionsrådsmedlemmerne
beskæftiger sig med mange
typer af sager og træffer
politiske beslutninger med
baggrund i kendskab til de
specifikke lokale og regionale forhold.

Et stærkt regionalt demokrati
Siden regionernes oprettelse i 2007 har de fem regioner været ledet af de i alt 205 folkevalgte
regionsrådsmedlemmer. Hvem er regionsrådsmedlemmerne og hvilken rolle spiller de i det
regionale demokrati?
Den 21. november 2017 var mere end 3
millioner danskere med til at sætte navne på de 205 politikere, som har plads i
landets fem regionsråd. Det svarer til en
valgdeltagelse på 70,7 pct.
I løbet af valgperioden træffer de 205
folkevalgte politikere vigtige beslutninger om, hvordan sundhedsvæsenet
skal udvikles og indrettes i netop deres
region. Hvor skal fødeklinikken placeres? Hvornår er alle dele af regionen
dækket ordentligt af ambulancer? Og

hvilke hospitalsbygninger skal vi prioritere at modernisere først?
Det er alle spørgsmål, som både kræver et klart mandat fra borgerne og et
godt kendskab til de regionale forhold
i netop den del af landet, beslutningen
vedrører. Derfor er det helt afgørende
med et stærkt regionalt demokrati, hvor
befolkningen sammensætter et regionsråd, som kan træffe effektive politiske
beslutninger, der har legitimitet i befolkningen.

Den geografiske repræsentation
Med undtagelse af formændene for de
fem regioner er alle regionrådsmedlemmer politikere på ”deltid” og deres primære beskæftigelse er derfor ofte en
anden end regionsrådspolitiker.
Ser man samlet på de fem regionsråd
og deres medlemmer, er der landmænd,
direktører, tømrere, lærere, sygeplejersker og mange andre faggrupper repræsenteret i de fem regionsråd. Med en
stor variation i regionsrådsmedlemmer-
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nes beskæftigelse afspejler de befolkningen og sikrer demokratisk bredde.
Regionerne er meget forskellige i deres
geografi og demografi. Fx varierer antallet af kommuner i den enkelte region
fra 11 i Region Nordjylland til 29 i Region Hovedstaden. Og samtidig varierer
befolkningstætheden og antallet af indbyggere. Bl.a. derfor er det en styrke for
regionsrådenes arbejde, at de er sammensat af repræsentanter, som er valgt
over hele regionen.

Regionsrådenes geografiske
repræsentation
Kortet viser de kommuner, hvor
minimum én kandidat har opnået
valg til regionsrådet

des mindst to gange årligt for at drøfte
og udvikle samarbejdet mellem regionen
og kommunerne i regionen.

Regionsrådspolitikernes hverdag
Som en del af regionsrådsarbejdet deltager politikerne i en række møder i både
regionsrådet, regionens udvalg og i de
organisationer, hvor vedkommende er
udpeget til at repræsentere regionen.
Dette sker ved siden af politikernes almindelige arbejde.
Kigger man alene på antallet af møder
i de formelle organer, vil et typisk regionsrådsmedlem skulle deltage i mere
end 20 ordinære møder om året i form
af regionsrådsmøder og udvalgsmøder.
Hvis et medlem sidder i flere udvalg eller
regionens forretningsudvalg, er antallet
af møder markant højere.
Mødernes længde varierer fra gang til
gang alt efter dagsordenens omfang.
Foruden de ordinære regionsråds- og udvalgsmøder kommer typisk en række formøder mm. i de respektive partier, hvor
dagsordenen behandles.
Regionrådsmedlemmerne forholder sig
således løbende til et omfangsrigt materiale og deltager i adskillige politiske
drøftelser for at sikre en ordentlig politisk behandling af regionens sager.

Regionsrådsformandens rolle
Formanden for de enkelte regionsråd (regionsrådsformanden) er det eneste medlem, som er politiker på fuld tid – ligesom en borgmester eller et folketingsmedlem.
Regionsrådsformanden er regionens ”folkevalgte administrative leder” og er således den øverste ansvarlige for regionens
samlede drift og administration. Formanden leder regionsrådsmøderne og er tillige formand for kontaktudvalget, der mø-

Partier i
regionsrådene

På trods af at regionsrådsmedlemmerne
ikke er fuldtidspolitikere bruger de derfor en del tid på det politiske arbejde. En
VIVE-opgørelse fra 2017 viste, at lokalpolitikerne i gennemsnit bruger omkring 19
timer om ugen på det politiske engagement.

Partier i regionsrådene

Socialdemokratiet
69 medlemmer

Radikale Venstre
8 medlemmer
Konservative
15 medlemmer
SF
14 medlemmer
Liberal Alliance
4 medlemmer
Dansk Folkeparti
21 medlemmer

Venstre
54 medlemmer

De 205 regionsrådsmedlemmer repræsenterer 11 forskellige partier/lister,
mens to medlemmer står uden for partierne. Figuren til højre viser, hvor stor en
andel af de 205 regionsrådsmedlemmer,
der er knyttet til de enkelte partier.
Enhedslisten
13 medlemmer
Alternativet 3
Kristendemokraterne 1
Psykiatrilisten 1
Uden for partierne 2
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