Udvalg, bestyrelse
mv.

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

Bemærkninger

6 medlemmer udpeges af
Regionsrådet.

Personer med en professionel
sundhedsmæssig baggrund
kan ikke udpeges.

Vederlag

Datering af
udpegning/
stedfortræd
er

Sundhedsområdet
Den Regionale
Videnskabsetiske komite

Derudover udpeges 5
forskningsaktive
medlemmer af
Regionsrådet efter
indstilling fra
Københavns Universitet.

Regionsrådets
valgperiode

Medlemmerne behøver ikke
være medlem af Regionsrådet,
men det vil være en fordel for
arbejdet, at de kender til
organisation og
opgavefordeling.

Formand – 42.455
kr.
Næstformand –
36.390 kr.
Øvrige
medlemmer –
12.130 kr.
Desuden ydes de
menige
medlemmer enten

08.01.2018

Der kan udpeges
suppleanter for både
Regionsrådsmedlemmer
og forskningsaktive
medlemmer.
Tre statslige videnskabsetiske
medicinske komiteer

3 lægpersoner og 3
personer, som er aktive
indenfor
sundhedsvidenskabelig
forskning

diæter eller tabt
arbejdsfortjeneste
efter konkret
ansøgning.
Regionrådets
valgperiode

Indstillingerne til ministeriet
sker i henhold til lov nr. 1853
af 9. dec. 2020.
De medlemmer, der blev
udpeget til de to første
komiteer, blev det med
virkning fra den 26. maj 2021
t.om. 16. november 2021.
Genudpegning af medlemmer
kan ske 2 gange. Medlemmer
som udpeges efter pkt. 2, kan
dog genudpeges 3 gange. Der
kan udpeges suppleanter for
medlemmerne.
Lægmedlemmer:
Medlemmerne behøver ikke at
være medlem af RR, men der
bør lægges vægt på at
kompetence indenfor og
erfaringer med etiske
vurderinger vil være
hensigtsmæssige.
Forskningsaktive:
Er aktive inden for
sundhedsvidenskabelig
forskning. Skal være indstillet
af Det Sundhedsfaglige

1.900 kr. om
måneden

Lægmedlemmer
fra RR til de 2
første
videnskabsetiske
komiteer valgt
08.03.21.
Forskningsaktive
medlemmer til de
2 første komiteer
indstillet af KU
den 24.02.21.
Den 3.
videnskabsetiske
komite skal være
funktionsdygtig
fra januar 2022,
jf. SUMs mail af
14. oktober 2021.
Måske
indstillingssag
hertil på det
konstituerende
møde.

Fakultet ved Københavns
Universitet
Sundhedskoordinationsudvalg
et

Der skal minimum
udpeges 3
regionsrådsmedlemmer
Det nærmere antal
aftales mellem
Regionsrådet og KKR

Frem til 1. juli
2022. En
udpegning
forventes
derefter
videreført i
resten af
Regionsrådets
valgperiode i
det nye
sundhedssamar
bejdsudvalg

I konsekvens af en aftale om
Sundhedsklynger, som er
indgået den 11. juni 2021
mellem Regeringen, Danske
Regioner og KL, skal der med
virkning fra 1. juli 2022
etableres et
Sundhedssamarbejdsudvalg,
der erstatter det nuværende
Sundhedskoordinationsudvalg
og Praksisplanudvalget.
Regionsrådsformanden bliver
født medlem af
Sundhedssamarbejdsudvalget.
I konsekvens af ovennævnte
aftale skal der endvidere
etableres 4 lokale
sundhedsklynger i relation til
regionens 4 akutsygehuse. Det
forventes at det politiske
niveau for hver klynge bl.a.
sammensættes af 3-4
regionsrådsmedlemmer. Det
anbefales, at der sikres
personsammenfald mellem
den regionale repræsentation i
hhv.
Sundhedssamarbejdsudvalget
og de lokale sundhedsklynger.

0 kr.

08.01.2018

Regionsrådsmedlemmerne
konstituerer en formand.
Det nærmere antal aftales
mellem Regionsrådet og KKR.
Dog skal mindst 1 medlem
udpeges af praksisudvalget for
almen praksis i regionen.
Praksisplanudvalget

Der udpeges tre
medlemmer af
Regionsrådet

Udvalget
forventes
nedlagt
sommeren
2022. Se
nærmere
ovenfor under
bemærkninger
ne til
Sundhedskoordinationsudvalget

Se bemærkningerne under
Sundhedskooridinationsudvalg
et.

08.01.2018

Regionen udpeger i øjeblikket
3 medlemmer, kommunerne i
regionen udpeger 5
medlemmer og 3 medlemmer
udpeget blandt alment
praktiserende læger, der
behandler gruppe 1-sikrede
personer.
Formandskabet varetages af et
af de regionale medlemmer.

Regionstandlægenævnet

Der udpeges 2
medlemmer af
Regionsrådet.

Regionsrådets
valgperiode

Medlemmer af
Samarbejdsudvalget på
Tandplejeområdet – som
samtidigt er medlemmer af
Regionstandlægenævnet vil
være inhabile ved
samarbejdsudvalgets
behandling af klager over
sagsbehandlingen i
regionstandlægenævnet. Det

0 kr.

08.01.2018

kan derfor overvejes, om det
vil være hensigtsmæssigt, at
der ikke er sammenfald
mellem de valgte medlemmer
til de to fora.
Samarbejdsudvalget for almen
praksis

3 medlemmer udpeges af
Regionsrådet.

Regionsrådets
valgperiode.

De tre medlemmer
konstituerer en formand.

0 kr.

08.01.2018

Samarbejdsudvalget for
speciallægehjælp

4 medlemmer udpeges af
Regionsrådet.

Regionsrådets
valgperiode

De fire medlemmer
konstituerer en formand.

0 kr.

08.01.2018

Samarbejdsudvalget for
fysioterapi

2 medlemmer udpeges af
Regionsrådet

Regionsrådets
valgperiode.

De to medlemmer konstituerer
en formand.

0 kr.

08.01.2018

Samarbejdsudvalget for
kiropraktik

3 medlemmer udpeges af
Regionsrådet

Regionsrådets
valgperiode-

0 kr.

08.01.2018

Samarbejdsudvalget for
fodterapi

2 medlemmer udpeges af
Regionsrådet

Regionsrådets
valgperiode.

De to medlemmer konstituerer
en formand.

0 kr.

08.01.2018

Samarbejdsudvalget for
psykologhjælp

2 medlemmer udpeges af
Regionsrådet

Regionsrådets
valgperiode.

De to medlemmer konstituerer
en formand.

0 kr.

08.01.2018

Samarbejdsudvalget for
tandplejeområdet

2 medlemmer udpeges af
Regionsrådet

Regionsrådets
valgperiode

Jf. bemærkning vedr.
Regionstandlægenævnet.

0 kr.

08.01.2018

Bestyrelsen for forsorgshjemmet Roskildehjemmet

1 medlem udpeges af
Regionsrådet

Regionsrådets
valgperiode

0 kr.

08.01.2018

Bestyrelsen for Glim Refugium

1 medlem udpeges af
Regionsrådet

Regionsrådets
valgperiode

08.01.2018

Bestyrelsen for Marjatta

1 medlem udpeges af
Regionsrådet

Regionsrådets
valgperiode

08.01.2018

07.01.2019

Sociale institutioner m.v.

Området for Regional
Udvikling, inkl. interreg.
Bestyrelsen for trafikselskabet
Movia

Der udpeges 1 medlem
og 1 suppleant blandt
Regionsrådets
medlemmer

Regionsrådets
valgperiode

Formand –
264.479,16 kr.

08.01.2018

Næstformand –
105.791,64 kr.
Medlemmer –
52.895,88 kr.

Bestyrelsen for Lokaltog A/S

Bestyrelsen for Gate 21

1 medlem indstilles af
Regionsrådet blandt
rådets medlemmer

1.maj 2022- 30.
april 2026

1 medlem udpeges som
repræsentant fra
Regionsrådet

Regionsrådets
valgperiode

Udpegning sker på
generalforsamling.
Bestyrelsesmedlemmerne
vælges for en 4 årig periode.

Medlem – 25.000
kr. (halvårligt,
bagudbetalt)

08.01.2018

Formand: 30.000
kr.

08.01.2018

Juni 2021

Næstformand:
20.000 kr.
Øvrige: 10.000 kr.

Bestyrelsen for Erhvervshus
Sjælland

1 medlem udpeges af
Regionsrådet

Regionsrådets
valgperiode

Formand: 90.000
kr

07.01.2019

Næstformand:
45,000 kr.
Medlemmer:
25.000 kr.
Regionalt arbejdsmarkedsråd
Sjælland (RAR)

1 medlem og 1 suppleant
indstilles af
Regionsrådet til
Styrelsen for

1. juni 2022 –
31. maj 2026.

Funktionsperioden regnes fra
den 1. juni året efter det
kommunale og regionale
valgår.

Formand pr.
møde – 1245,39
kr.

08.01.2018

Arbejdsmarked og
Rekruttering.
Interreg DeutschlandDanmark 6A (2021-2027),
samt afslutning af 5A (20142020)

2 medlemmer og 2
suppleanter udpeges til
Interreg udvalget blandt
Regionsrådets
medlemmer.

Medlemmer/supp
leanter pr. møde –
476,18 kr.
Regionsrådets
valgperiode.

Heraf skal det ene
medlem indgå i et fælles
dansk-tysk
formandskab.

1 medlem og 1 suppleant
udpeges til
overvågningsudvalget
for det samlede program
blandt Regionsrådets
medlemmer.

Der forekommer
ikke vederlag.
Regionen dækker
eventuelle rejse og
hotel udgifter,
samt diæter.

Region Sjælland skal
derudover udpege 6
medlemmer og 6 suppleanter
til Interreg udvalget efter
indstilling fra eksterne
organisationer.

I henhold til
ligestillingsloven skal
der ved udpegning til
udvalget sikres en ligelig
sammensætning af
mænd og kvinder.

Interreg ØresundKattegat-Skagerrak 6A
(2021-2027), samt afslutning
af 5A (2014-2020)

Opgaven med at afslutte
programperioden 2014-2020
er begrænset og løses mest
hensigtsmæssigt af de
medlemmer der udpeges for
programperioden 2021-2027.

De indstillende organisationer
fastlægges hen over efteråret
efter samråd med de øvrige
programpartnere og
Erhvervsstyrelsen.

Regionsrådets
valgperiode.

Opgaven med at afslutte
programperioden 2014-2020
er begrænset og løses mest
hensigtsmæssigt af de
medlemmer der udpeges for
programperioden 2021-2027.

Der er ikke
vederlag.
Regionen dækker
eventuelle rejse og
hoteludgifter samt
diæter.

.

Desuden udpeges 1
medlem og 1 suppleant
til styringsudvalget for
delprogram Øresund
blandt Regionsrådets
medlemmer.

Region Sjælland skal
derudover udpege medlemmer
og suppleanter til
overvågningsudvalget og til
styringsudvalget for
delprogram Øresund efter
indstilling fra eksterne
organisationer.

Samme person kan
udpeges til begge udvalg
under programmet.

De indstillende organisationer
fastlægges hen over efteråret
efter samråd med de øvrige
programpartnere og
Erhvervsstyrelsen.

I henhold til
ligestillingsloven skal
der ved udpegning til
udvalget sikres en ligelig
sammensætning af
mænd og kvinder. Ved
indstilling fra andre
organisationer, skal der
således indstilles én
mand og én kvinde for
hvert medlem og hver
suppleant.

Interreg South Baltic
(sydlig Østersø) 6A (20212027), samt afslutning af 5A
(2014-2020)

1 medlem og 1 suppleant
udpeges til
overvågningsudvalget
bland Regionsrådets
medlemmer.

Regionsrådets
valgperiode.

Opgaven med at afslutte
programperioden 2014-2020
er begrænset og løses mest
hensigtsmæssigt af de
medlemmer der udpeges for
programperioden 2021-2027.

Der er ikke
vederlag.
Regionen dækker
eventuelle rejse og
hoteludgifter samt
diæter.

I henhold til
ligestillingsloven skal
der ved udpegning til
udvalget sikres en ligelig
sammensætning af
mænd og kvinder. Ved
indstilling fra andre
organisationer, skal der
således indstilles én
mand og én kvinde for
hvert medlem og hver
suppleant.

Region Sjælland skal
derudover udpege medlemmer
og suppleanter til
overvågningsudvalget efter
indstilling fra eksterne
organisationer.
De indstillende organisationer
fastlægges hen over efteråret
efter samråd med
Erhvervsstyrelsen.

STRING Political Forum

1 medlem udpeges af
Regionsrådet

Regionsrådets
valgperiode.

Fonden Spring Nordic

1 medlem indstilles af
Region Sjælland til
bestyrelsen for Fonden
Spring Nordic, der
udpeger dets
medlemmer.

Regionsrådets
valgperiode

08.01.2018
I Fonden Spring Nordic
udpeger bestyrelsen 1 medlem
med politisk baggrund og
relevant erfaring efter
indstilling fra Region Sjælland.

Bestyrelsesmedlemmer modtog
honorar på
50.000 i 2021.
Der er ikke taget
stilling til, om der
vil være honorar
for 2022 og i givet
fald i hvilken
størrelsesorden.

Bestyrelsen for Greater
Copenhagen EU-office

1 medlem udpeges som
repræsentant fra
Regionsrådet

Regionsrådets
valgperiode

Region Sjælland har
formandskabet for bestyrelsen
i 2021 og 2022 og
næstformandskab i 20232024. Ift. rotation, jf.
vedtægterne, så har Region

0 kr.

08.01.2018

Sjælland formandskabet igen i
2031-2032.

Bestyrelsen for Fonden
Femern Belt Development

2 medlemmer udpeges af
Regionsrådet.

Medlemmer
udpeges for 2
år af gangen
startende på
lige år og kan
genudpeges.

Bestyrelsen kan
på årsmødet
fastsætte
eventuelle
vederlag, pr. 2020
Formand –
100.000 kr.
Næstformand –
25.000 kr.

Femern Bælt komiteen

1 medlem udpeges.

Medlemmer
udpeges for 2
år af gangen
startende på
lige år og kan
genudpeges.

0 kr.

Bestyrelsen for Greater
Copenhagen

1 medlem udpeges af
Regionsrådet udover
Formanden.

Regionsrådets
valgperiode

Formanden for Regionsrådet
er født medlem af bestyrelsen.

Lokale Aktionsgrupper (LAG)

5 medlemmer skal
udpeges af Regionsrådet.

2022-2025

LAG Midt-Nordvestsjælland
Lejre, Holbæk, Sorø,
Odsherred og
Kalundborg
LAG Sydsjælland
-

Faxe, Næstved,
Vordingborg
LAG Lolland-Falster
-

08.01.2018
0 kr.

Lolland og
Guldborgsund
Landudvikling Slagelse
-

- Slagelse
Udvikling Stevns
Stevns
Repræsentantskabet i
Landdistrikternes Fællesråd

3 delegerede og 1
suppleant til
repræsentantskab

Der skal udpeges 3 delegerede
og 1 suppleant for Region
Sjælland til
repræsentantskabet for
Landdistrikternes Fællesråd.

21.06.2021

De 3 delegerede deltager i
generalforsamlingen for
Landdistrikternes Fællesråd
samt i den regionale
baggrundsgruppe til
regionernes ene fælles
bestyrelsesmedlem i
Landdistrikternes Fællesråd.
National DK2020 politisk
partnerskabsgruppe

1 medlem

Projektet løber
frem til ultimo
juni 2023

DK2020 er en national politisk
partnerskabsgruppe. Et
partnerskab mellem
Realdania, KL og de fem
regioner. Der skal udpeges en
repræsentant fra Region
Sjælland til
partnerskabsgruppen
Den politiske
partnerskabsgruppes rolle er
løbende at sikre projektets
politiske forankring bredt i

08.03.21
0 kr.

KL/KKR og regionerne.
Partnerskabsgruppen mødes 2
gange årligt samt deltager til
større samlinger undervejs i
”DK2020 - Klimaplaner for
hele Danmark”.
Uddannelsesområdet
Repræsentantskabet for
Syddansk Universitet

1 medlem udpeges af
Regionsrådet.

Regionsrådets
valgperiode

Praktikpladsforum for
pædagoguddannelsen

1 medlem udpeges af
Regionsrådet

Regionsrådets
valgperiode

Referencegruppe for Campus
Køge

1 medlem udpeges af
Regionsrådet

Regionsrådets
valgperiode

Bestyrelsen Absalon
Professionshøjskole, tidl. UCSJ

2 medlemmer udpeges af
Regionsrådet og
Kommunalbestyrelserne
i regionen i forening.

1. maj 2022 –
30. april 2026

08.01.2018

21.06.2021

Hidtil aftale om, at
Regionsrådet udpeger 1
medlem og kommunerne 1
medlem.

(2016)

08.01.2018

Medlem - 24.282
pr. år.

Bestyrelsen bør have en ligelig
deling mellem mænd og
kvinder.
HF og VUC Klar`s
uddannelsesudvalg
(tidligere VUC Vestsjællands
Syds uddannelsesudvalg)

1 medlem udpeges af
Regionsrådet.

Udpegningsperioden
afventer
nærmere fra

08.01.2018

HF og VUC
Klar
Bestyrelsen for Zealand –
Sjællands Erhvervsakademi

1 medlem udpeges af
Regionsrådet

1. maj 2022 –

Bestyrelsen for Greve
Gymnasium

1 medlem udpeges af
Regionsrådet.

1. maj 2022 -

Bestyrelsen for Køge
Handelsskole

1 medlem udpeges af
Regionsrådet

1. maj 2022 –

Bestyrelsen for Næstved
Gymnasium og HF

1 medlem udpeges af
Regionsrådet

1. maj 2022-

30. april 2026

30. april 2026

Blandt de udefrakommende
medlemmer skal der være
medlemmer med indgående
erfaring med og indsigt i
offentlig og privat virksomhed,
strategisk ledelse, organisation
og økonomi.

Formand –
74.304 kr. pr. år.
(2016)

Blandt de udefrakommende
medlemmer skal der være
medlemmer, der har erfaring
fra erhvervsliv,
grundskolesektor og den
videregående
uddannelsessektor. De
udefrakommende medlemmer
skal tilsammen have erfaring
med uddannelsesudvikling,
kvalitetssikring, ledelse,
organisation og økonomi,
herunder vurdering af
budgetter og regnskaber samt
uddannelseskvalitet

08.01.2018

08.01.2018

21. juni 2021

30. april 2026

30. april 2026

Blandt de udefrakommende
medlemmer skal der være
medlemmer, der har erfaring
fra erhvervsliv,
grundskolesektor og den
videregående

Det er alene
bestyrelsesforman
den der modtager
honorar.

08.01.2018

uddannelsessektor. De
udefrakommende medlemmer
skal tilsammen have erfaring
med uddannelsesudvikling,
kvalitetssikring, ledelse,
organisation og økonomi,
herunder vurdering af
budgetter og regnskaber samt
uddannelseskvalitet.
Bestyrelsen for Roskilde
Handelsskole

1 medlem udpeges af
Regionsrådet blandt
rådets medlemmer.

1. maj 2022 –

Bestyrelsen for Slagelse
Gymnasium og HF

1 medlem udpeges af
Regionsrådet.

1. maj. 2022 –

Bestyrelsen for Solrød
Gymnasium

1 medlem udpeges af
Regionsrådet.

1. maj 2022 –

Bestyrelsen for VUC Storstrøm

1 medlem udpeges af
Regionsrådet.

1. maj 2022 –

30. april 2026

30. april. 2026

Der er et ønske om, at den der
udpeges skal være lokalt
forankret.
Den der udpeges, skal være fra
skolens naturlige
optageområde.

Blandt de udefrakommende
medlemmer, skal der være
medlemmer, der har erfaring
fra erhvervsskolesektoren. De
udefrakommende medlemmer
udpeges i deres personlige
egenskab og skal tilsammen
have erfaring med

08.01.2018

08.01.2018

Der ydes ikke
vederlag til
bestyrelsesmedlemmer ud over
formand og
næstformand,
som hidtil ikke
har været
regionsrådsmedlemmer.

30. april 2026

30. april 2026

Formand –
30.000 kr. pr år.

08.01.2018

08.01.2018

uddannelsesudvikling,
kvalitetssikring, ledelse,
organisation og økonomi,
herunder vurdering af
budgetter og regnskaber samt
uddannelseskvalitet.
Bestyrelsen for SOSU
Nykøbing Falster

1 medlem udpeges af
Regionsrådet.

1. maj 2022-

Fordelingsudvalg til almen
gymnasier og HF:

2 medlemmer af hvert af
de 3 fordelingsudvalg
udpeges af Regionsrådet.

Regionsrådets
valgperiode.

1 medlem udpeges af
Regionsrådet

Regionsrådets
valgperiode

1 medlem og 1 suppleant
udpeges af Regionsrådet

Regionsrådets
valgperiode

1.

Fordelingsudvalg
Storstrøm
2. Fordelingsudvalg
Roskilde
3. Fordelingsudvalg
Vestsjælland
Bestyrelsen for RUC’s
Internationale Boligfond

30. april 2026

Det udpegede medlem skal
have bopæl i Guldborgsund,
Lolland eller Vordingborg
kommune.

4.049 kr. (2016)
pr. medlem.

Fordelingsudvalgene forventes
nedlagt fra år 2023 på
baggrund af en ny national
politisk aftale. Den endelige
lovgivning afventes.

08.01.2018

08.01.2018

08.01.2018
Ordinær medlem:
4.000 kr.

Øvrige hverv
Bestyrelse for Fælleskøkkenet
I/S

Formand: 15.000
kr. pr. år.

08.01.2018

Medlem: 10.000
kr. pr. år.
Bestyrelsen for Naturparken
Åmosen

1 medlem udpeges af
Regionsrådet

Regionsrådets
valgperiode

0 kr.

08.01.2018

Repræsentantskabet for TV2
Øst

1 medlem og 1 suppleant
udpeges af Regionsrådet.

Regionsrådets
valgperiode.

Kun personer, der bor i TV2
Øst’s sendeområde kan deltage
som medlem i
repræsentantskabets møde.
TV2 Øst’s sendeområde
omfatter følgende kommuner:

08.01.2018

Faxe, Guldborgsund, Holbæk,
Kalundborg, Lolland, Næstved.
Odsherred, Ringsted, Slagelse,
Sorø, Stevns og Vordingborg.
Selchaus Legat for Holbæk
Amt

1 medlem udpeges af
Regionsrådet

Regionsrådets
valgperiode.

Udpegningen af
regionsrådspolitikeren skal
være lokalforankret i Holbæk.

2000 kr. årligt

05.03.2018

