Udpegningssager Danske Regioner

Udvalg, bestyrelse mv.

Antal medlemmer (og
suppleanter), der skal
vælges (eller indstilles)

Valgperiode

Bemærkninger

Vederlag

Bestyrelsen for Amgros A/S

2 medlemmer og 2 supple‐
anter skal udpeges af Regi‐
onsrådet.

Regionsrådets valgperiode.

Formand: 130.212 kr. pr. år.
Næstformand: 51.606 kr. pr. år.
Øvrige: 31.412 kr. pr. år.
(pr. 01‐04‐2017)

Regionernes Lønnings‐ og taktsnævn

1 medlem og 1 suppleant
indstilles af Regionsrådet.
De af Regionsrådet indstil‐
lede skal være medlemmer
af Regionsrådet.

1. juni 2018‐
31. maj 2022

Hvervet indgår i Danske Regioners
konstituering.
Der udpeges et bestyrelsesmedlem
fra hver region, dog 2 fra Region
Hovedstaden. Der udpeges på skift
fra de øvrige fire regionsråd det
syvende medlem – i valgperioden
2018‐2022 udpeges det syvende
medlem fra Region Sjælland.
Hvervet indgår i konstitueringen i
Danske Regioner.

Sagkyndige retsmedlemmer til Østre‐ og
Vestre landsretskreds

Spørgsmålet om ligestilling
forsøges håndteret i for‐
hold til den samlede indstil‐
ling.
1 medlem indstilles til Dan‐
ske Regioner, som foreta‐
ger samlet regional indstil‐
ling til Østre Landsrets ud‐
pegning af sagkyndige
retsmedlemmer.

1. januar 2018‐
31. december 2022

De, der beskikkes skal være i be‐
siddelse af indgående og tidssva‐
rende praktisk kendskab til ved‐
kommende sagsområde, have
dansk indfødsret, ikke være fyldt
70 år, deres bo må ikke være under
Side 1

Formand: 125.000 kr. pr. år.
Næstformand: 60.000 kr. pr. år.
Øvrige: 25.000 kr. pr. år.
(01‐04‐2005)

2.400 kr. pr. retssag
(01‐01‐2014)

KommuneKredit ‐ bestyrelsen

Regionerne skal i henhold
til KommuneKredits ved‐
tægter i alt vælge to med‐
lemmer og to suppleanter
til bestyrelsen

Regionsrådets valgperiode

Side 2

konkursbehandling, og de skal end‐
videre have fast bopæl eller forret‐
ningssted inden for den landskreds,
som de beskikkes for.
Hvervet indgår i Danske Regioners
konstituering. DR indstiller de to
medlemmer og suppleanter til
Kommunekredit. Efterfølgende
godkendes indstillingen formelt i
regionerne. Pladserne fordeles på
politiske partier efter forholdstals‐
valgsmåden på grundlag af det
samlede stemmetal for seneste
regionsvalg jf § 10, stk. 1‐2 i Kom‐
muneKredits vedtægter.

Side 3

