
Administrationen skal internt koordinere håndteringen af en række sager, der årligt fremgår af budgetaftaler, økonomiaftale og finansloven. 
Der har gennem længere tid været ønske om et samlet overblik som et redskab til strategisk koordinering og opfølgning på de forskellige områder og initiativer.
Nærværende ark repræsenterer et samlet overblik og er godkendt af forretningsudvalget, centerdirektørkredsen og hospitalsdirektørkredsen. Alle punkter er koordineret på tværst af hele administrationen.

Det er tanken, at den samlede oversigt vil kunne bidrage til at sikre et tydeligere overblik over de fremadrettede indsatser.
Det sker med henblik på, at disse kan tænkes ind i arbejdet med de fem fokusområder, der hvor det giver mening.
Det sker ligeledes for at give bedre forudsætninger for, at centrene kan agere proaktivt og koordineret i forhold til de prioriterede områder.

I Økonomiaftale 2020 og Finanslov 2020 er der områder, hvor vi IKKE vurderer en relevans for Region Hovedstaden på nuværende tidspunkt.  De er markeret med GRÅ. Dette kan ændre sig løbende.
I aftalerne er der sager, der fremgår under flere overskrifter. De er markeret med GUL
Initiativer, der er påvirket af COVID-19 er markeret med ORANGE
Initiativer, der er gennemført, er markeret med GRØN

I nogle tilfælde vil det stående udvalgs opgave være politikudviklende og i andre tilfælde opfølgende på tidligere igangsatte initiativer. Dette er listet i kolonnen "Indstillingstype".

Opgaveoverskrifterne er så vidt det er muligt taget direkte fra aftalerne for at lette en gennemlæsning.

Læsevejledning

FORELØBIG
Administrativ opfølgning på Budgetaftale 2020, Økonomiaftale 2020 og Finanslov 2020
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Opgave Beskrivelse Indstillingstype Mio. kr. Primært politisk Oprindelig tidsplan Forventet Status

Budgetaftale - Tid til patienten

Frie midler til hospitalerne Der afsættes frie midler til hospitalernes egne dispositioner. Formålet er at skabe mere ro til varetagelse af 

kerneopgaverne og en god, hurtig behandling. 

Igangsættes uden 

yderligere politisk 

behandling. 

80,0

Forretningsudvalget Igangsættes uden yderligere 

politisk behandling. 

Gennemført

Hospitalernes interne 

omprioriteringer

Partierne bag budgetaftalen har tilkendegivet over for hospitalerne, at de interne omprioriteringer ikke må gå ud over 

patienternes ret til hurtig udredning og behandling. Partierne vil i december måned blive orienteret om 

omprioriteringerne og er enige om, at denne orientering ikke kan give anledning til at genåbne budgetaftalen.

Forretningsudvalget Som det fremgår af aftalen, vil 

regionsrådet blive inviteret til en 

teknisk gennemgang af 

hospitalernes interne 

omprioriteringer den 17. 

december i forbindelse med 

teknisk gennemgang af 4. ØR.

Gennemført
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Opgave Beskrivelse Indstillingstype Mio. kr. 

2020

Primært politisk udvalg Oprindelig tidsplan Forventet tidsplan Status

Budgetaftale - Børnenes Region
Evaluering af ordningen med 

kendt jordemoder på Herlev 

Hospital

Politikopfølgende Sundhedsudvalget Forelægges  3. kvartal 2020 Q4 Forelægges  4. kvartal 2020

Styrkelse af børneafdelingerne Stigning i antal fødsler medfører større pres på vores børneafdelinger. Bevillingen afsættes til at lette presset, så 

personalet får mere tid til det enkelte barn. 

Politikopfølgende 

12,0

Sundhedsudvalget Forelægges  1. kvartal 2020 Q1 Midler er udmøntet. SUND er orienteret om udmøntning.

Børneparathed på akutområdet Midlerne skal gå til at kunne etablere en lægelig ansvarlig for børneområdet, som skal sikre retningslinjer og 

understøtte uddannelse i akut behandling af børn både på Rigshospitalets TraumeCenter og på de øvrige 

akutmodtagelser.

Politikopfølgende 

0,5

Sundhedsudvalget Status forelægges i 4. kvartal 

2020

Q1/2021 Status forelægges i 1. kvartal 2021

Børnelægernes Børnetips Midler til at skabe tryghed for småbørnsfamilier ved at investere i Børnelægernes Børnetips, som kan klæde forældre 

på til at vurdere og hjælpe deres almindeligt syge børn hjemme. 

Politikopfølgende 

1,5

Sundhedsudvalget Forelægges  1. kvartal 2020 Q4 Udskudt til 4. kvartal, da det er afhængigt af forskningsprojekt i 1813.

Tilbud til børn som pårørende Vi skal bygge videre på de gode erfaringer og sørge for, at alle hospitaler har et ordentligt tilbud til børn som 

pårørende. Midlerne afsættes til en første fase sammen med Børn, unge og sorg og Kræftens Bekæmpelse.

Politikopfølgende 

2,0

Sundhedsudvalget Forelægges  1. kvartal 2020 Q4 Udskudt til 4. kvartal pga. COVID-19. Der vil være et mindre ressourcetræk på udvalgte afdelinger for at få 

afprøvet en model for systematisk at give de rette børn med en syg pårørende et tilbud om støtte.

Handleplan for svært 

overvægtige børn og unge

Formålet med denne aftale skal være at forebygge overvægt, at flere svært overvægtige børn og unge får et relevant 

tilbud, og at der er en klar samarbejdsmodel for indsatsen, der kan være fælles for alle kommuner i regionen.

Politikudviklende Udvalget for Forebyggelse 

og Sammenhæng

Forelægges 2. kvartal 2020 Q4 Udskudt til 4. kvartal pga. COVID-19
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Opgave Beskrivelse Indstillingstype Mio. kr. 

2020

Primært politisk udvalg Oprindelig tidsplan Forventet tidsplan Status

Budgetaftale - Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
Midler til samordningsudvalgene 

omkring akuthospitalerne og 

Region Hovedstadens Psykiatri

Det er de enkelte hospitaler, der efter drøftelse med kommuner og almen praksis i samordningsudvalget, prioriterer 

hvordan midlerne anvendes. Midlerne kan anvendes til omstilling og udbredelse af indsatser i driften, der styrker det 

nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Igangsættes uden 

yderligere politisk 

behandling
15,0

Udvalget for Forebyggelse 

og Sammenhæng

Igangsættes uden yderligere 

politisk behandling

Aftale om styrket samarbejde 

med PLO

Konkret igangsættes fire initiativer, der kan bidrage til at reducere antallet af indlæggelser og skabe bedre 

patientforløb for ikke mindst de ældre borgere.

Politikopfølgende

7

Udvalget for Forebyggelse 

og Sammenhæng

Status for implementering af 

aftalerne forelægges  3. kvartal 

2020

Q4 Der er indgået 4 aftaler med PLO-H: Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner, aftale om forebyggende 

sygebesøg, aftale om tværsektoriel kommunikation og aftale om praksiskonulenter

Gøre det attraktivt at være læge i 

Region Hovedstaden

Vi vil benytte overenskomstens løsningsmuligheder om fx delepraksis og licensklinikker og arbejde tæt sammen med 

PLO-H og kommunerne om at gøre det attraktivt at være praktiserende læge i Region Hovedstaden. Derudover vil vi 

understøtte muligheden for gensidig efteruddannelse mellem hospitalspersonalet og praktiserende læger og deres 

klinikpersonale.

Politikopfølgende Udvalget for Forebyggelse 

og Sammenhæng

Status forelægges 2. - 3. kvartal 

2020

Q3 Udskudt til 3. kvartal

Opmærksomhed på LGBT+ 

personer

Inddragelse af organisationer på området, sundhedsprofessionelle samt deres faglige organisationer og regionsrådets 

politiske partier. Arbejdet skal skabe dialog og et fælles billede af LGBT+personers møde med sundhedsvæsenet og 

komme med bud på, hvordan dette kan forbedres og styrkes. Punktet har stor politisk bevågenhed. Der skal tages en 

dialog med CRU ift. om arbejdet skal kobles på Pride 2020 eller Eurogames 2021.

Politikudviklende Sundhedsudvalget Forelægges i 2. kvartal. Q3 Aktiviteten er rykket som følge af COVID-19

Bedre opfølgning på patienter 

med problemer med misbrug og 

hjemløshed 

Vi skal blive bedre til at følge op på patienterne, også efter de er udskrevet – og udarbejde planer for opfølgning 

sammen med kommunernes misbrugsbehandling og egen læge.

Politikudviklende Udvalget for Forebyggelse 

og Sammenhæng

Status forelægges 3. kvartal 2020 Q3 En aftale om gensidig efteruddannelse er under forhandling med PLO-H. Der mangler en endelig godkendelse 

fra PLO-H.

Kortlægning af regionens 

herberger

Vi skal sammen med beboerne og medarbejderne på herbergerne finde initiativer, der vil skabe mere nærhed og 

sammenhæng for hjemløse. 

Politikudviklende Social- og Psykiatriudvalget Forelægges 2. kvartal 2020 Q3 Udskudt til 3. kvartal pga. covid-19

Udvidelse af puljen under social- 

og psykiatriudvalget til 

samarbejde med civilsamfund og 

kommuner

Puljen udvides med 1,5 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio kr. i 2021 og frem. Igangsættes uden 

yderligere politisk 

behandling.

3,0

Social- og Psykiatriudvalget Igangsættes uden yderligere 

politisk behandling.
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Opgave Beskrivelse Indstillingstype Mio. kr. 

2020

Primært politisk udvalg Oprindelig tidsplan Forventet tidsplan Status

Budgetaftale - Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen (fortsat)
Fortsættelse af samarbejdsaftale 

med Røde Kors om 

omsorgscenter til hjemløse

Samarbejdet gøres permanent. Omsorgscentret skal fortsat sikre, at hjemløse som udskrives med fysiske sygdomme, 

får fulgt op på deres behandling. Det sker i samarbejde med hospital, kommune og egen læge. 

Igangsættes uden 

yderligere politisk 

behandling. 
2,5

Udvalget for Forebyggelse 

og Sammenhæng

Igangsættes uden yderligere 

politisk behandling. 

Indsats mod hepatitis C Hepatitis C kan nu kureres medicinsk. Region Hovedstaden vil gøre en målrettet indsats i samarbejde mellem 

rusmiddelcentre, væresteder og fængsler i regionen og de infektionsmedicinske afdelinger.

Politikudviklende Udvalget for Forebyggelse 

og Sammenhæng

Forelægges  3. kvartal 2020 Q4 Forelægges  4. kvartal 2020

Styrkelse af hensigtsmæssig 

medicinering

Vi kan styrke hensigtsmæssig medicinering gennem øget tværfagligt samarbejde i hospitalssektoren og 

praksissektoren. Dette er fx ved medicingennemgang og -afstemning ved farmaceuter. Arbejdet igangsættes med en 

første drøftelse i Forretningsudvalget.

Politikudviklende Forretningsudvalget 

(ændret fra 

Sundhedsudvalget)

Forelægges  1. kvartal 2020 Q2 Gennemført - FU fik sag på deres møde i maj.

Vi skal sørge for vores 

medarbejdere 

Vi vil arbejde for, at vi får uddannet, rekrutteret og fastholdt flere sygeplejersker, læger og andet sundhedspersonale. 

Det kræver, at vi lægger kræfter i god ledelse, målrettet rekruttering og introduktion, udviklingsmuligheder og 

rimelige arbejdsvilkår – også for studerende og nyuddannede.

Politikudviklende Udvalget for Forskning, 

Innovation og Uddannelse 

Forelægges 2. kvartal 2020 Q4 Udskudt fra juni til Q3 eller Q4 (drøftes i FIU).

Det har ikke været muligt at afholde aktiviteter med ledere, medarbejdere og faglige organisationer i foråret 

pga. situationen. Skal ses i sammenhæng med "plan for rekruttering og fastholdelse".

Bedre til ord og, tal og IT Der tages initiativ til at tiltaget Bedre til ord, tal og IT, som udbydes i mange kommuner nu også tilbydes i Region 

Hovedstaden. 

Politikopfølgende Udvalget for Forskning, 

Innovation og Uddannelse

Forslag til initiativ fremlægges for 

FIU på møde i juni

Q2 Tidsplanen fastholdes, men I sagen, som forelægges FIU 25. juni, foreslås det, at kurserne først igangsættes 

forår ’21. 

Initiativet omfatter deltagelse af medarbejdere fra hospitalerne, men omfatter lønkompensation, så der kan 

ansættes andre/andre kan gå op i tid, mens kursusaktiviteterne foregår.

Plan for rekruttering og 

fastholdelse

Regionens administration skal i samarbejde med bl.a. de faglige organisationer fremlægge en plan med konkrete 

projekter og initiativer til rekruttering og fastholdelse. Vi vil se på bredere inddragelse af prognosemodel, samt 

faggrupper såsom fysioterapeuter, ergoterapeuter, radiografer, social- og sundhedsassistenter og lægesekretærers 

kompetencer.

Politikudviklende Udvalget for Forskning, 

Innovation og Uddannelse 

Forelægges 2. kvartal 2020 Q4 Udskudt fra juni til Q3 eller Q4 (drøftes i FIU).

Det planlagte udviklingsarbejde i foråret 2020 er udskudt på grund af Covid-19 situationen. På grund af den 

forventede ekstra belastning på hospitalerne i efteråret, er det endnu ikke besluttet, hvornår 

udviklingsarbejdet genoptages. 

Der er opnået gode erfaringer med rekruttering af ekstra personale til hospitaler og testtelte i forbindelse med 

Covid-19, fx i form af jobbank og tiltrækning af ikke sundhedsfagligt personale til aflastning af det 

sundhedsfaglige personale. Disse erfaringer tages med i det kommende udviklingsarbejde.

Vi vil arbejde med værdibaseret 

sundhed 

Forretningsudvalget skal fastlægge to til tre regionale mål på området. Politikudviklende Forretningsudvalget Alle centrene arbejder med sager, 

der går ind under værdibaseret 

sundhed - CØK som ansvarligt 

center er lydhør over for 

efterspørgselsdrevne indsatser 

fra hospitalernes side.
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Opgave Beskrivelse Indstillingstype Mio. kr. 

2020

Primært politisk udvalg Oprindelig tidsplan Forventet tidsplan Status

Budgetaftale - Patientrettigheder
Kræftområdet - Rigshospitalet Kræftområdet og hurtige behandlingstider er et højt prioriteret område. Indsatsen sker for at øge kapaciteten og den 

effektive ressourceanvendelse. Det gælder blandt andet for at styrke kapaciteten til udredning; herunder 

diagnosticering og behandling af kræft. 

Igangsættes uden 

yderligere politisk 

behandling.
19,0

Sundhedsudvalget Igangsættes uden yderligere 

politisk behandling. Følges fast af 

Sundhedsudvalget og 

Forretningsudvalget.

Kræftområdet - Herlev og 

Gentofte Hospital

Kræftområdet og hurtige behandlingstider er et højt prioriteret område. Indsatsen sker for at øge kapaciteten og den 

effektive ressourceanvendelse. Det gælder blandt andet for at styrke kapaciteten til udredning; herunder 

diagnosticering og behandling af kræft. 

Igangsættes uden 

yderligere politisk 

behandling. 15,3

Sundhedsudvalget Igangsættes uden yderligere 

politisk behandling. Følges fast af 

Sundhedsudvalget og 

Forretningsudvalget.

Kræftområdet - Bispebjerg og 

Frederiksberg Hospital

Kræftområdet og hurtige behandlingstider er et højt prioriteret område. Indsatsen sker for at øge kapaciteten og den 

effektive ressourceanvendelse. Det gælder blandt andet for at styrke kapaciteten til udredning; herunder 

diagnosticering og behandling af kræft. 

Igangsættes uden 

yderligere politisk 

behandling.

4,8

Sundhedsudvalget Igangsættes uden yderligere 

politisk behandling. Følges fast af 

Sundhedsudvalget og 

Forretningsudvalget.

Udvidelse af kapaciteten til 

udredning og behandling

Kapacitetsløftet vil særligt komme børn til gode samt patienter med øjen-, karkirurgiske, lunge- og hjertesygdomme. 

Også patienter med neurologisk sygdom, herunder demens og specialiseret hovedpinesygdom, indvandrermedicinsk 

klinik samt sygdomme i urinvejene vil blive prioriteret. Partierne bag aftalen er enige om at fastholde den 

ekstraordinære bevilling fra 2. økonomirapport 2019 til at fortsætte arbejdet med at blive bedre til leve op til 

udredningsretten.

Politikopfølgende. 

Budgetmidler er fordelt 

med 

afstemningsdagsorden 50,0

Forretningsudvalget Forelægges som samlet punkt 

enten 1. eller 2. kvartal 2020

Q2

Nedbringelse af ventetid på 

høreapparatområdet

Politikudviklende 

7,0

Sundhedsudvalget Igangsættes uden yderligere 

politisk behandling. 

Formandsmeddelelse er givet i 

december 2019 angående 

midlernes anvendelse.

Gennemført
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Opgave Beskrivelse Indstillingstype Mio. kr. 

2020

Primært politisk udvalg Oprindelig tidsplan Forventet tidsplan Status

Digitalisering

Opfølgning på Ekspertrådets 

anbefalinger

Ekspertrådet har set på organisering af og kompetencer i den nuværende styring af Sundhedsplatformen. 

Anbefalingen er, at der ikke igangsættes mange nye tiltag men i stedet fokuseres på konsolidering. CPK og CIMT har 

dannet en arbejdsgruppe. Gruppen skal konsolideres med inddragelse af Region Sjælland DSØ-

sekretariatsmedarbejder i starten af 2020. Karen Lisbeth Trabolt følger op. CHRU skal desuden gå i gang med arbejdet 

omkring hospitalsdirektørernes planlægning af digital ledelse.

Politikopfølgende 

11,0

Forretningsudvalget Forelægges 2. kvartal 2020 Q2

Bornholm - Digital Ø Formålet med Bornholm som Digital Ø er, at det bliver lettere at være patient. Det sker blandt andet ved at patienter 

fremover skal kunne modtage flere sundhedsfaglige ydelser virtuelt. Digital Ø vil også hjælpe til at nedsætte regionens 

CO2-udledning. Der skal herunder laves en analyse omhandlende perspektiver og udviklingsmuligheder ved 

telemedicin på Bornholm. Samarbejde mellem Bornholms Hospital og Telemedicinsk Videncenter i Center for 

Sundhed. Analysen forelægges 1. kvartal 2020.

Politikopfølgende 

1,5

Forretningsudvalget Forelægges 1. halvår 2020 Q2
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Opgave Beskrivelse Indstillingstype Mio. kr. 

2020

Primært politisk udvalg Oprindelig tidsplan Forventet tidsplan Status

Budgetaftale - Fremtidens hospital

Ibrugtage de nye bygninger på 

Rigshospitalet og Herlev Hospital.

Afsætningen af midlerne sker for at indflytningen kan foregå under bedst mulige rammer for medarbejderne og tage 

den tid, erfaringen viser det gør.Midler disponeres iflg. CEJ til overgangsudgifter og etableringsudgifter, der 

overvejende hører under hospitalerne. CØK er ansvarlige for en CD-sag om, hvordan centrene bedst understøtter de 

kommende ibrugtagninger og er koordinerede ift. hospitalerne.

Politikopfølgende. 

Forretningsudvalg 

forelægges status i 

forbindelse med 

økonomirapport

100,0

Forretningsudvalget Forelægges løbende i forbindelse 

med økonomirapporterne

Ibrugtagningen af Nordfløjen er bl.a. forsinket som følge af behovet for indretning af COVID-19 faciliteter 

(COVITA)

Fremtidens Rigshospital Igangsættelse af arbejde for modernisering af Rigshospitalet over tid, så de fysiske rammer matcher patienter og 

pårørendes behov og giver bedre rammer for personalets arbejde med behandling, forskning og uddannelse.

Politikopfølgende Forretningsudvalget Afhænger af forudgående proces 

omhandlende visionsarbejdet og 

vil blive vurderet længere henne i 

forløbet.

Q2 Forelægges FU i juni 2020, og der forventes løbende sager derefter.

Højtspecialiserede 

behandlingstilbud

Styrke og videreudvikle de højtspecialiserede behandlingstilbud, en tværfaglig udregningsfunktion for unge med 

erhvervet hjerneskade og forkorte ventetider på udredning og behandling. 

Politikopfølgende

19,3

Sundhedsudvalget Forelægges 2. kvartal 2020 Q4 Forelægges 4. kvartal 2020

Ny bygning Psykiatrisk Center Sct. 

Hans

Der skal gennemføres en proces med henblik på at afdække det samlede udgiftsbehov. Administrationen vil 

igangsætte analysearbejdet, som skal forelægges Social- og Psykiatriudvalget og forretningsudvalget. Der er lavet en 

plan for delleverancer til forelæggelse for Social- og Psykiatriudvalget løbende i første halvår 2020. CSU og CØK skal 

tage en dialog med Danske Regioner om deres bud på fordeling af midler i finansloven.

Politikudviklende

5,0

Social- og Psykiatriudvalget Forelægges 2. kvartal 2020 Q2

Omdannelsen af seks 

dobbeltdiagnose senge

Omdannelsen sker med henblik på at kunne rumme de mest ustabile og syge patienter. Politikopfølgende
10,3

Social- og Psykiatriudvalget Forelægges 2. kvartal 2020 Q4 Udskudt til 4. kvartal
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Opgave Beskrivelse Indstillingstype Mio. kr. 

2020

Primært politisk udvalg Oprindelig tidsplan Forventet tidsplan Status

Budgetaftale - Fremtidens hospital (fortsat)
Intensiv behandling i 

voksenpsykiatrien

Udmøntning af finanslovsmidler jf. anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Politikopfølgende
12,2

Social- og Psykiatriudvalget Forelægges 1. kvartal 2020 Q3 Udskudt til 3. kvartal, da planlægninsgarbejdet er vanskeliggjort pga. COVID-19

Privatpraktiserende speciallæge i 

psykiatri, Bornholm – Midlertidig 

forhøjelse

Igangsættes uden uden 

yderligere politisk 

behandling. 
0,9

Udvalget for Forebyggelse 

og Sammenhæng

Igangsættes uden uden yderligere 

politisk behandling. 

Intensive børne- og 

ungdomspsykiatriske 

specialiserede teams

Midlerne er afsat til at styrke den tidlige, målrettede, og intensive specialiserede indsats til børn og unge i form af 

etablering af nye intensive børne-og ung¬domspsykiatriske specialiserede teams. Der skal afholdes en afsøgende 

workshop for at bestemme, hvordan midlerne bedst anvendes.

Politikudviklende 

9,6

Social- og Psykiatriudvalget Forelægges 1. kvartal 2020 Q4 Udskudt til 4. kvartal, da planlægninsgarbejdet er vanskeliggjort pga. COVID-19

Næste fase for visionsarbejdet 

om en ny børne og 

ungdomspsykiatri

Nye rammer for børne-og ungdomspsykiatrisk behandling  med plads til familien på Børne- og ungdomspsykiatrisk 

center i Glostrup. Midlerne afsættes til næste fase i visionsarbejdet.

Politikudviklende 

5,0

Social- og Psykiatriudvalget Forelægges 2. kvartal 2020 Q2
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Opgave Beskrivelse Indstillingstype Mio. kr. 

2020

Primært politisk udvalg Oprindelig tidsplan Forventet tidsplan Status

Budgetaftale -Regional udvikling
Fremtidens STEM-kompetencer i 

hovedstaden

Det er nødvendigt at flere opkvalificerer sig med STEM-kompetencer (Science, Technology, Engineering, Math). 

Midlerne gives til at øge interessen for og søgningen til STEM-uddannelserne særligt blandt de ældste elever i 

grundskolen og gymnasier.

Politikopfølgende

4,0

Udvalget for Forskning, 

Innovation og Uddannelse

Forelægges 2. kvartal 2020 Q3 Forelægges FIU 29. september 2020

Afklaring af 

oprydningsmulighederne ved 

Collstrop-grunden

Formålet er at etablere et beslutningsgrundlag for, hvilken type oprydning, der er mest hensigtsmæssigt ved Collstrop-

grunden.

Politikudviklende 

1,0

Miljø- og Klimaudvalget Forelægges 4. kvartal Q4

Fremme brug af genanvendelige 

materialer

Midlerne skal anvendes til at understøtte overgangen til en mere cirkulær økonomi inden for råstoffer og 

byggematerialer i samarbejde mellem region, kommuner og byggeriets parter.

Politikopfølgende

1,4

Miljø- og Klimaudvalget Forelægges 2. kvartal Q2

Udviklingspulje - 

grundvandskritiske pesticider

Midlerne afsættes til en forstærket indsats mod pesticider gennem nye metoder og ny viden. Indsatsen forventes at 

skulle ske i et tæt samarbejde med vandforsyninger og kommuner.

Delegation til Miljø- og 

klimaudvalget 3,0
Miljø- og Klimaudvalget Forelægges 4. kvartal 2020 Q4

Opgradering af information ved 

stoppesteder

Opgraderingen af information sker for at skabe en god sammenhæng mellem det regionale og kommunale net og 

dermed øge borgernes oplevelse af et samlet kollektivt tilbud.

Politikopfølgende

1,7

Trafikudvalget Forelægges 2. kvartal 2020 Q2

Busfremkommelighed Midlerne skal sikre fremkommelighed på buslinje 123 mellem Glostrup og Roskilde for at øge attraktiviteten for 

passagerne.

Politikopfølgende
2,7

Trafikudvalget Forelægges 2. kvartal 2020 Q2

Analyser og anlæg til at 

kombinere cyklen med tog, bus 

og samkørsel

Midlerne afsættes til analyser og anlæg, der skal give gode betingelser for at kombinere cykel med tog, bus og 

samkørsel ved knudepunkter til mest mulig værdig for borgerne.

Politikudviklende

3,0

Trafikudvalget Forelægges 2. kvartal 2020 Q2

Fortsat indsats for 

støjbekæmpelse

Politikudviklende

1,5

Trafikudvalget Forelægges 1. kvartal 2020 Q1
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Opgave Beskrivelse Indstillingstype Mio. kr. 

2020

Primært politisk udvalg Oprindelig tidsplan Forventet tidsplan Status

Budgetaftale - Regional udvikling (fortsat)
Videreførelse af indsatsen for 

grøn mobilitet (CPH Electric)

Partierne er enige om at bidrage til at reducere den øgede luft- og støjforurening, trængsel og CO2-udledning. Derfor 

videreføres indsatsen for grøn mobilitet og infrastruktur (Copenhagen Electric) i de kommende fire år.

Politikopfølgende

3,0

Trafikudvalget Strategien for CPH Electric, blev 

godkendt på Trafikudvalget d. 

06.06.19. Status for arbejdet 

forelægges i 2. og 3. kvartal 2020.

Q2

Analyse af en mulig 

letbanestrækning/BRT-strækning 

fra Glostrup til Avedøre samt 

nordover.

Formålet er at give den kollektive transport et stort løft. Politikopfølgende

1,5

Trafikudvalget Forelægges 2. kvartal 2020. Q4 Forelægges 4. kvartal 2020 (ikke relateret til COVID-19)

Trafikbestilling for 2021 Regionens trafikudvalg ser fortsat på effektiviseringer, mulige omprioriteringer og nye løsninger som en vej til at 

håndtere de økonomiske udfordringer frem mod 2021. Politisk fastlæggelse af behov for justeringer i 2021 efter 

forelæggelse af Movias regnskab i 2020 og effektevaluering af Nyt Bynet.

Politikopfølgende Trafikudvalget Forelægges 4. kvartal 2020 Q4

Grøn omstilling af tog og busser 

frem mod 2030

Når Movias regnskab foreligger i begyndelsen af 2020, og vi dermed har de første indikationer på en mulig 

efterregulering i 2021, samt hvilken effekt Nyt Bynet får for regionen, vil vi politisk fastlægge behovet for at 

gennemføre eventuelle justeringer i 2021.

Politikudviklende Trafikudvalget Løbende i forbindelse med 

arbejdet med trafikbestililng og 

udbud af buslinjer. Forelægges i 

1., 2. og 3. kvartal 2020.

Q1

Omlægning af medarbejdernes 

transport 

Vi skal indrette os, så v kan omlægge medarbejdernes transport hen mod en grønnere transportform, når det er 

muligt.

Politikudviklende Miljø- og Klimaudvalget Forelægges for både MKU og TU i 

2. kvartal 2020

Q2

FN's verdensmål I Region Hovedstaden arbejder vi fokuseret på at bidrage til en ambitiøs grøn omstilling. Målet er at medvirke til en 

bæredygtig udvikling og reducere klimaforandringer. Region Hovedstaden skal gå forrest i at løse udfordringer inden 

for flere af de verdensmål, hvor vi som region kan gøre en forskel. CRU laver en sag til CD den. 16. januar 2020, der 

lægger op til en drøftelse af, hvordan centrene med størst mening kobler sig på arbejdet med verdensmål.

Politikopfølgende Miljø- og Klimaudvalget Forelægges 1. kvartal 2020 Q1 Status for verdensmålene blev fremlagt MKU og FIU den 25. februar 2020, og forelægges TU den 17. marts 

2020. Det store energieffektiviseringsprojekt fra Energiplan 2025 er forsinket med en måned pga. Covid19. Det 

har ikke været muligt at få adgang til alle relevante områder på hospitalerne. Projektet kører dog videre og kan 

alligevel forventes gennemført indenfor tidsrammen.

Implementeringen af genanvendelsessystem for affaldssortering skulle have været afsluttet i juni 2020. 

Grundet Covid19 har det ikke været muligt af færdiggøre Herlev Hospital og Rigshospitalet på Blegdamsvej. Der 

udestår cirka tre måneders arbejde, som genoptages, når det er muligt. Implementeringen vil med stor 

sandsynlighed fortsætte ind i 2021.

Det er særligt hensynet til inddragelse af personale i de kliniske afdelinger som afgør tidsplanen. 
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Opgave Beskrivelse Indstillingstype Mio. kr. 

2020

Primært politisk udvalg Oprindelig tidsplan Forventet tidsplan Status

Budgetaftale - Andre fokusområder
Styrkelse på ambulanceområdet Behovet for akut ambulancetransport har været og er fortsat stigende. Midlerne skal sikre, at ambulancen ved 

livstruende skade og sygdom også fremadrettet når frem inden for det politisk fastsatte servicemål og for at mindske 

presset på de øvrige kørsler.

Politikopfølgende

7,0

Sundhedsudvalget Forelægges 1. kvartal 2020 Q1 Gennemført

Renoveringsplanen Arbejdet pågår. Det er hensigten at udbyde op til tre rammeaftaler i første omgang med konsortier, 

totalentreprenører, hovedentreprenører og/eller rådgivere, som danner grundlag for nærmere aftaler om konkrete 

bygge-og renoveringsprojekter.

Forretningsudvalget Forelægges  1. kvartal 2020 2021 (for enkelte 

projekter)

Få projekter under Renoveringsplanen er udskudt/forsinkede grundet COVID-19. Det er primært projekter i 

udførelsesfasen, der er berørt. Der kan især være forsinkelser som følge af hensyn til hospitalernes 

behandlingsfunktioner eller fordi midlertidige COVID-19 infrastruktur (telte m.m.) har måttet placeres på 

arealer, som renoveringsplanens projekter derfor ikke kan tilgå som planlagt. 

For nogle projekters vedkommende kan forsinkelsen medføre, at projekterne først afsluttes i 2021. Der 

foretages i øvrigt løbende en nøje vurdering af, hvordan projekter, der endnu ikke er igangsat, kan igangsættes 

med minimumsgene for for hospitalernes behandlingsfunktioner. 

Herunder vil der muligvis være udfordringer mht. at gennemføre de normale sommerprojekter 

(smårenoveringer og vedligeholdelsesprojekter), som gennemføres i afdelinger, hvor det i mindre omfang end 

normalt vil være muligt at ferielukke eller tilsvarende. CEJ vil på den baggrund gerne igangsætte en 

gennemgang af designmanualer til brug ved større fokus i forbindelse med arbejdet med forberedelse af 

byggeprojekter. 

Som eksempel kan nævnes større brug af berøringsfrie armaturer og håndtag, mere rengøringsvenlige 

overflader, funktionskrav til ventilationsanlæg m.m. Der kunne også være behov for at se på ændret indretning 

af områder, hvor mange personer befinder sig på beskeden plads.  

Affaldsterminaler Særskilt anlægsbevilling uden for renoveringsplanen.

10,0

Forretningsudvalget 2. kvartal 2020 2021 Kortlægning af detailbehov for hospitalernes affaldsterminaler skulle have været gennemført i 2. kvartal 2020. 

Dette har ikke været muligt pga. Covid og re-allokering af ressourcer. Dette forventes genoptaget i 3. kvartal 

2020, og vil fortsætte ind i 2021, hvorefter udførelsen forudsættes gennemført.

Modernisering af regionens bo- 

og dagstilbud

Igangsætning af arbejdet med at lave en langsigtet plan for en tilsvarende gennemgribende modernisering af 

regionens 19 bo-og dagtilbud efter den nuværende renoveringsplan. Med planen skal tilbuddenes fysiske rammer 

bringes op på et kvalitetsmæssigt højt niveau, der understøtter den specialiserede indsats, regionen her varetager 

over for nogle af de mest sårbare borgere. 

Politikudviklende Social- og Psykiatriudvalget Forelægges 2. kvartal 2020 Q2 Der vil om kort tid foreligge en samlet rapport over bygningstilstanden regi-onens bo- og dagtilbud i DSV. 

Efterfølgende udestår behov for at vurdere behovet for kvalitetsforbedring ift., hvorvidt nuværende forhold 

opfylder tidssvarende standard i forhold til størrelse, antal rum, badeværelser mv. Social- og Psykiatriudvalget 

gives en status på mødet i juni må-ned 2020. 

Bæredygtig madlavning på 

hospitaler

Efteruddannelse af køkkenpersonale, ansættelse af tværgående medarbejdere, og udvikling af en app til 

madbestilling, som skal hjælpe med reduktion af madspild.

Politikopfølgende 
3,4

Miljø- og klimaudvalget

Sundhedsforskning - én indgang Sammentænke eksisterende støttefunktioner så forskningen og på sigt patientbehandlingen styrkes. Den samlede 

funktion skal samtidig understøtte og styrke de offentlig/private forskningssamarbejder. 

Politikudviklende Udvalget for Forskning, 

Innovation og Uddannelse

Forelægges 2. kvartal 2020 Q2 Forelægges FIU 26. maj 2020

Analyse af administrative 

arbejdsgange på og omkring 

hospitalerne

Forretningsudvalget igangsætter en analyse, som skal kigge på administrative arbejdsgange på og omkring 

hospitalerne. Formålet er, at finde ud af, om der kan frigøres tid til klinikernes kerneopgaver, og hvordan 

dobbeltarbejde så vidt muligt kan undgås.

Politikudviklende Forretningsudvalget Kommissorium  forelægges i 2 

kvartal 2020. Resultatet af 

analysen forelægges ultimo 2020.

2021 Hvis analysen gennemføres som foreslået i 2021, forelægges FU kommissorium  4. kvartal 2020. Resultatet af 

analysen forelægges i 2021 mhp at kunne indgå i budget 2022. Det foreslås, at analysen gennemføres i 2021 i 

stedet for 2020, idet analysen indebærer træk på hospitalernes ressourcer. 

Effektivisering af 

administrationen

Koncerncentrene skal levere en effektiv understøttelse af regionens hospitaler. Nye administrative besparelser i 

centrene skal så vidt muligt friholde områder, der understøtter driften på hospitaler og borgernære funktioner. 

Igangsættes uden 

yderligere politisk 

behandling. Regionsrådet 

orienteres om status i 

forbindelse med 

budgetprocessen for 2021. 

Forretningsudvalget Forelægges i forbindelse med 

budgetprocessen for 2021, forår 

2020

Q2
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Opgave Beskrivelse Indstillingstype Mio. kr. 

2020

Primært politisk udvalg Oprindelig tidsplan Forventet tidsplan Status

Økonomiaftale
Bidrag til regeringens 10-årsplan 

for Psykiatrien

Der er brug for at inddrage alle aktører i regioner, kommuner, praksissektoren og i civilsamfundet, hvis vi skal nå 

målet om en større lighed i sundhed for borgere med psykiske sygdomme. Dette skal opnås med mere fokus på 

forebyggelse, tidlig indsats og rettidig hjælp.

Social- og psykiatriudvalget Det afhænger af den videre 

proces nationalt. 

Bidrag til arbejdsgruppe - 

Nedbringelse af eksterne 

konsulentydelser

Regeringen og Danske Regioner er

enige om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på veje til at nedbringe anvendelsen af

eksterne konsulenter i stat og regioner og løbende følge op på, om udviklingen går i den rigtige

retning.

Politikudviklende og 

politikopfølgende

Forretningsudvalget

Bidrag til analyse af 

kapacitetsanvendelse på det 

ambulante område

Formålet er at understøtte den nødvendige omstilling mod hhv. mere målrettede kontrolforløb på hospitalet og 

omkostningseffektive løsninger uden for hospitalet. Analysen vil fokusere på patientforløb på udvalgte 

sygdomsområder og pege på bedste praksis for at optimere tidsforbruget i patientforløbet og stratificere 

kontrolforløb. Endvidere vil analysen undersøge muligheden for omkostningseffektive løsninger uden for hospitalet 

med fokus på forudsætningerne for og potentialerne i at løse udvalgte opgaver uden for hospitalet.

Sundhedsudvalget Det afventer den videre nationale 

proces. Vi er i regionen i gang 

med omstilling til 

nærhedsfinansiering, så vi er i 

gang.

Bidrag til task force om social- og 

sundhedsmedarbejdere 

Opgaven bliver at drøfte realiseringen af ønsket om uddannelse og ansættelse af sundhedsmedarbejdere, bedre 

arbejdsforhold, nedbringelse af sygefravær og udnyttelse af kompetencer  over de kommende år. Samtidig forventes 

en langvarig plan for rekruttering af social- og sundhedsmedarbejdere.

Udvalget for Forskning, 

Innovation og Uddannelse

Region H og de øvrige regioner er ikke involveret i selve taskforce arbejdet – kun via rep. i Danske Regioner 

(DR). Region H har dog via DR kommenteret på et aller første udkast til løsningsspor.

Region H arbejder samtidig med temaerne på anden vis, herunder uddannelse af flere sygeplejersker og 

indsatser om rekruttering og fastholdelse.
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Opgave Beskrivelse Indstillingstype Mio. kr. 

2020

Primært politisk udvalg Oprindelig tidsplan Forventet tidsplan Status

Økonomiaftale (fortsat)
Åbenhed og synlighed om 

indsatser i praksissektoren

Der er behov for en mere systematisk viden om

indsatser og resultater hos praktiserende læger. Der skal tilvejebringes grundlag for at praktiserende læger 

systematisk kan aflevere relevante data til kobling med bl.a. LPR3. Arbejdet tilrettelægges i samarbejde mellem 

regeringen, Danske Regioner og PLO.  

Forretningsudvalget Afventer det arbejde, der er 

igangsat i regi af Danske Regioner

Udarbejde en udviklingsstrategi 

for regional udvikling (Se 

Budgetaftale 2020)

Regionerne kan udarbejde en udviklingsstrategi, der omfatter opgaver inden for regional udvikling. Det forudsættes, 

at aspekter vedr. erhverv, turisme og vækst ikke indgår, så der ikke forekommer overlap til Danmarks 

Erhvervsfremmebestyrelses strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats.

Forretningsudvalget Forelægges udvalgene i 2. kvartal 

2020

Q2 RUS er i offentlig høring frem til den 30. marts 2020

Forurening i overfladevand Parterne er enige om, at der er behov for videre undersøgelser med henblik på at identificere

de jordforureninger, som reelt truer overfladevand. 

Miljø- og klimaudvalget Afventer den nationale proces

Indsats mod overbelægning Parterne er enige om fortsat atl have fokus på bedre anvendelse af ressourcerne, arbejdstidstilrettelæggelse og brug 

af tidstro data.

For at skabe yderligere overblik og sammenligningsgrundlag er parterne enige om at implementere 

indberetningsvejledningen.

Sundhedsudvalget Første sag kunne gå på at 

beskrive, hvad implementering af 

indberetningsvejledningen vil 

betyde og hvor, regionen er ift. 

det.  Et forslag kunne være 3. 

kvartal 2020 (inden 

vintersæsonen igen går i gang 

Q3

Sklerosebehandlingsplan Parterne er enige om at styrke indsatsen for mennesker med sklerose og deres pårørende. Midlerne afsættes til 

opkvalificering af sygeplejersker med neurologiske kompetencer samt en styrket indsats for patienter med progressiv 

sklerose. 3,0 mio. kr. stammer fra "Helhedsplan for Skleroseområdet".
1,5 (+3,0)

Sundhedsudvalget. Sagen 

kan gå videre til 

Forretningsudvalget.

Sagen kan være en opfølgning på, 

hvordan midlerne er anvendt til 

området. 3. kvartal 2020.

Q4 Udskudt til 4. kvartal 2020

Status på nedbringelse af 

ventetid til offentlig 

høreaparatbehandling

25 mio. kr. er udmyntet. Danske Regioner sender en status på ventelisterne halvårligt til Sundheds- og 

Ældreministeriet.

Sundhedsudvalget 1. kvartal 2020 Q1 Gennemført

Digitalt sundhedskort Målet er, at en væsentlig del af borgerne på sigt vælger kun at have det digitale sundhedskort. Kommuner og 

regioners omkostninger til udvikling af sundhedskortet på i alt 8 mio. kr. finansieres af midler

fra den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, og driftsudgifter finansieres af bevillingen til

den fællesoffentlige infrastruktur. 

Sundhedsudvalget Danske Regioner der har den 

koordinerende opgave. Der kan 

komme en ny løsning, hvor 

Region H skal betale. Skal måske 

ikke behandles politisk. Det er 

videreudvikling af sundhedskortet 

- ikke nye penge.

Opfølgning på digital strategi 

2018 - 2022

Der er enighed om, at alle kommuner og regioner

har taget Aftaleoversigt og Fælles Stamkort   i brug inden udgangen af tredje kvartal 2021. Tidsplanen forudsætter, at 

der er enighed mellem parterne om, at staten har leveret de nødvendige forudsætningsskabende leverancer senest 1. 

januar 2020. I regionerne foretages fuld integration i de

elektroniske patientjournaler. 

10,0

Ligger foreløbigt hos staten og 

Danske Regioner. 

Implementering af aftaler og stamkort: Projektet er påvirket af, at de kliniske ressourcer ikke har været 

tilgængelige i den ønskede udstrækning. Dette vil kunne påvirke kvaliteten af de krav og brugerbehov, der er 

stillet til projektets leverandører. CIMT forudser, at der kan blive behov for at teste mere i den endelige 

leverance, og at kliniske brugere skal inddrages til en slutbrugertest. Projektet har ikke mulighed for at udskyde 

projektaktiviteter da Det Nationale program leverancer ikke er udsat. Det vil dog være hensigtsmæssigt at få en 

udskydelse på 6 måneder for at sikre at den endelige leverance er brugbar, da der ikke har været den fornødne 

adgang til kliniske ressourcer i opstartsfasen. Projekt og piloter for Planer og indsatser: Det nationale 

modningsprojekt er ikke opstartet endnu, men der er lagt op til en pilotafprøvning i Øst Danmark i Q1-Q4 2020. 

Er ikke påvirket endnu - men kan blive det. Det bør overvejes, om pilotprojektet bør udskydelse minimum 6 

måneder. Det nationale program bør forholdes at afsøge om de ressourcer som projektet vil trække på i 

2020/2021 reelt er tilstede inden man går ud af analysefasen Q3 og Q4 i 2020. 

Bidrag til digital løsning til 

graviditetsforløb i 2020. 

Der skal udarbejdes implementeringsplaner med henblik på at starte udbredelse

i 2021.

Sundhedsudvalget Ligger foreløbigt hos staten og 

Danske Regioner. 

Projekt og piloter for Graviditetsmappen: Der er lagt op til en pilotafprøvning i Øst Danmark i Q2-Q3 2020. , 

flere indledende arkitektur og tekniske forberedelsesmøder er blevet udskudt. 

Overordnet er tidsplanen rykket så udviklingen af it-løsningen sker Q3-4 i 2020 og piloten starter op i maj 2021. 

Workshop og møder med sundhedsprofessionelle er aflyst i 2020. Den nuværende nationale plan vil som 

udgangspunkt ikke blive påvirket. For 2021 vil der være fokus på, at  pilot og antallet af workshops med 

sundhedsprofessionelle forventes minimeret i antal. Som løsningen er lagt op til fra det nationale projekt med 

hensyn til pilotafprøvningen, vil projektet afkræve en del ekstra træk på kliniske ressourcer, da løsningen er 

baseret en del på analoge arbejdsgange. Det skal dog siges at deltager antallet er begrænset (70 

graviditetsforløb). Det vil give mening at udskyde pilotafprøvningen mhp. at få en mere robust teknisk løsning. 

Gennemføre piloter (PRO) Der er enighed om at benytte patientrapporterede oplysninger (PRO) til at samarbejde om patientcentreret 

behandling inden for hjerterehabilitering og diabetes. Formålet er at foreberede national udbredelse.  

Forretningsudvalget 4. kvartal 2020 Q4
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Opgave Beskrivelse Indstillingstype Mio. kr. 

2020

Primært politisk udvalg Oprindelig tidsplan Forventet tidsplan Status

Finanslovsaftale
Aftale om 10-årsplan for 

psykiatrien

Fokus på forebyggelse og bedre sammenhæbng i i indsatsen mellem almen praksis, hospitalspsykiatri og  

socialpsykiatri. Særligt fokus på indsatsen for børn og unge samt dobbeltdiagnosticerede.

Politikudviklende Social- og Psykiatriudvalget Vi må afvente nationalt initiativ.

Generel styrkelse af kapaciteten 

og forbedring af normeringerne i 

psykiatrien.

Fokus på styrkelse af kapacitet og forbedring af normeringerne i psykiatrien. Indledningsvis skal der udvikles initiativer 

på området. Inden for rammen foreslås flere sengepladser, en styrket akutindsats og en øget kapacitet på Sikringen 

med 10 pladse. Udmøntning fastlægges med Danske Regioner. En del af midlerne skal målrettes investeringer i 

udbygning af kapacitet men vil i overvejende grad dække over udgifter forbundet med mere personale.

Politikudviklende

510,0

Social- og Psykiatriudvalget EHP: Er der klarhed nationalt over 

midlernes anvendelse? Vi kan 

ikke love noget politik, før vi ved, 

hvad rammen for midlerne bilver - 

og hvem der udstikker rammen. 

Ved CØK, om vi har en melding 

om, hvad midlerne kan bruges til?

Øget kapacitet i retspsykiatrien Som en del af rammen afsættes midlerne til flere nye senge i retspsykiatrien, så de retspsykiatriske patienter ikke 

optager pladser fra andre patienter indlagt i behandlingspsykiatrien.

Politikudviklende

90,0

Social- og Psykiatriudvalget 

og derefter videre til FU og 

RR.

Forventeligt sager i social- og 

psykiatriudvalget andet kvartal og 

så først videre til 

forretningsudvalget i tredje Forebygning af vold på 

socialpsykiatriske botilbud

Oprettelse af 150 nye særlige pladser. KL skal inddrages i dialogen. Politikudviklende Social- og Psykiatriudvalget

Kræver afklaring på nationalt 

niveau, før vi kan gøre mere.

Forsøgsordning med 

jordemoderbesøg på 

arbejdspladsen

Formålet er at mindske graviditetsgener samt sikre en effektiv opfølgning på resultaterne. Midlerne er en et-årig pulje 

til gennemførelse af forsøget. Aftaleparter mødes primo 2020 med henblik på at drøfte udmøntningen.

Politikudviklende

15,0

Sundhedsudvalget og evt. 

også FU og RR.

Afventer møde mellem 

aftalepartnere. 

1000 sygeplejersker Der er med finansloven for 2020 afsat 300 mio. kr. i 2020 og 600 mio. kr. årligt i 2021 og frem til ansættelse af flere 

sygeplejersker i regionerne. Midlerne er afsat til ansættelse af 1.000 flere sygeplejersker fra 2021.

Forretningsudvalget FU besluttede udmøntningen af 

midlerne i februar 2020. 

Der følges op løbende i HD. 

FIU følger op Q3/Q4.

FU får status medio og ultimo 

2020.

Q4 FU besluttede udmøntningen af midlerne i februar 2020. 

FIU følger op Q3/Q4.

FU får status medio og ultimo 2020.

Der følges op løbende i HD.Tidsplanen fastholdes fsva. FU. Opfølgning i FIU skubbes fra Q2 til Q3/Q4.

COVID-19 har til dels påvirket ”1.000 sygeplejersker” indsatsen. Danske Regioner har medio maj udsendt 

beregningsgrundlaget, som vi nu bruger til at følge op på status med HD. 

 

Regionens dialog med DSR om 1.000 sygeplejersker blev efter gensidig forståelse sat på hold pga. COVID-19, 

men genoptages nu.

Den foreløbige opgørelse over udviklingen i sygeplejerskeårsværk i Q1 2020 viser et fald på knap 40 årsværk - 

fra 11.377 ÅV til 11.339 ÅV.
Udvidelse af tilbud om HPV-

vaccine til drenge og unge mænd

Udvidelse af tilbuddet fra 2019 til også at omfatte drenge født i 2006 og første halvdel af 2007, som nu kan få gratis 

vaccination i 2020 og 2021. Tilbudet udvides desuden til at omhandle mænd mellem 18 og 25, der har sex med mænd. 24,0

Udvalget for forebyggelse 

og sammenhæng
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Opgave Beskrivelse Indstillingstype Mio. kr. 

2020

Primært politisk udvalg Oprindelig tidsplan Forventet tidsplan Status

Finanslovsaftale (fortsat)
Danmarks Grønne Fremtidsfond Fonden skal arbejde med inversteringer i grønne og bæredygtige projekter. Hvordan kan Region Hovedstaden spille 

ind?
25000,0

Udtagning af landbrugsjord Midlerne afsættes til udtagning af landbrugsjord frem mod 2030 for at mindske klimabelastningen.

2000,0

Miljø- og klimaudvalget Klimaenheden foreslår at punktet markeres gråt da vi som region ikke kommer til at være en del af ordningen

Forhøjelse af kvalitetspulje til 

erhvervsuddannelser

Midlerne skal understøtte uddannelsernes kvalitet.

7,0
Udvalget for Forskning, 

Innovation og Uddannelse

FIU orienteres i en meddelekse 

om følgende: Udmøntningen sker 

direkte mellem staten (UVM) og 

uddannelsesinstitutionerne

Særtilskud til almengymnasiale 

uddannelser

Midlerne skal understøtte uddannelsernes kvalitet.

21,0
Udvalget for Forskning, 

Innovation og Uddannelse

FIU orienteres i en meddelekse 

om følgende: Udmøntningen sker 

direkte mellem staten (UVM) og 

uddannelsesinstitutionerne

Særtilskud til erhvervsgymnasiale 

uddannelser

Midlerne skal understøtte uddannelsernes kvalitet.

2,0

Udvalget for Forskning, 

Innovation og Uddannelse

FIU orienteres i en meddelekse 

om følgende: Udmøntningen sker 

direkte mellem staten (UVM) og 

uddannelsesinstitutionerne

Grønne busser Midlerne skal understøtte og accelerere omstillingen af den grønne transport.

75,0

Trafikudvalget

Trafikudvalget blev ved mødet 

den 14/1 2020 orienteret ved 

meddelelse. Vi afventer den 

videre proces for tildelingen. 

Grøn taxikørsel Udarbejdelse af konkrete forslag til, hvordan krav  til grønne busser og grøn taxikørsel kan accelerere omstillingen 

frem mod 2030.  Danske Regioner vil forsøge at bidrage til arbejdet.
Trafikudvalget

Trafikuvalget blev ved mødet den 

14/1  2020 orienteret dette. Vi 

den  videre proces.
Cykelpulje Midlerne afsættes til at fremme cykelisme - målrettet kommunale cykelprojekter. Det bemærkes at Region 

Hovedstaden med deres tværkommunale samarbejde om supercykelstier tidligere har draget nytte af statslige 

cykelpuljer.
50,0

Trafikudvalget

Afventer den nationale proces
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Opgave Beskrivelse Indstillingstype Mio. kr. 

2020

Primært politisk udvalg Oprindelig tidsplan Forventet tidsplan Status

Finanslovsaftale (fortsat)
Reserve til initiativer inden for 

kollektiv trafik

Ikke disponerede midler fra tidligere forlig om "Bedre og Billigere kollektiv trafik" benyttes til takstnedsættelser i den 

kollektive trafik.
98,7

Trafikudvalget

Investeringsplan for infrastruktur Regeringen vil i forbindelse med planen præsentere et oplæg til disponeringen af opsparede midler i "Forliget om 

Bedre og Billigere kollektiv trafik" for forligskredsen. Trafikudvalget

Tilskud til etablering af bredbånd Midlerne afsættes til forlængelse af bredbåndspuljen. Regionerne har ikke tidligere selv kunne søge puljen men er 

meget aktive i forhold til at koordinere et tværkommunalt samarbejde.
100,0

Certificering og uddannelse af 

tolke

Midlerne afsættes til et tværministerielt udvalg, der skal komme med forslag til, hvordan der kan sikres bedre 

fremmedsprogstolkning i den offentlige sektor gennem bl.a. certificering og uddannelse af tolke i de største flygtninge- 

og indvandresprog. Danske Regioner har anført, at der på sigt er potentiale til at udvide certificeringsordningen fra 

5,0
Sundhedsudvalget

Styrelsen for Patientsikkerhed Midlerne afsættes til målrettede prioriteringer. 2,4

Styrelsen for Patientklager Midlerne afsættes til målrettede prioriteringer. 0,6

Ulighedsredegørelse Der er aftalt, at der årligt udarbejdes en ulighedsredegørelse. Formålet med denne redegørelse er at styrke 

vidensniveauet, følge udviklingen og skabe overblik over forskellige dimensioner af ulighed.

Udvalget for forebyggelse 

og sammenhæng

3. kvartal 2020 Q3

Evaluering af handicapområdet Det er aftalt at iværksætte en evaluering af den nuværende planlægning og organisering af handicapområdet. Det er 

vigtigt at sikre den mest hensigtsmæssige opavefordeling mellem kommuner og regioner.

Regionen afventer det arbejde, der 

først skal laves centralt i regi af 

Socialstyrelsen
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