
 

 

  

Tentativ årsplan for Forretningsudvalget 2020 (for oktober 2020 og frem) 

Sager til FU 6. oktober / RR 20. oktober 2020 

Udvalg Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Forretningsudvalg Forbedringsarbejdet i Sund-

hedsplatformen i fokusområ-

det ”Patientadministrative ar-

bejdsgange” 

CPK/CIMT 

(drøftelsessag) 

Forretningsudvalget har sat 

politiske mål for forbedrings-

arbejdet, som der følges tæt 

op på. 

 

Forretningsudvalg Overholdelse af udrednings-

ret og forløbstider i kræftpak-

ker og omstilling til øget akti-

vitet 

CSU (drøftelsessag) Forretningsudvalget har sat 

politiske mål som følges. 

 

Forretningsudvalget Opfølgning på budgetinitiati-

ver 

CØK På baggrund af budgetaftale 

laves en oversigt over initiati-

ver der skal følges og sættes 

i værk 

 

Forretningsudvalget Redegørelse for Region Ho-

vedstadens praksis for afløn-

ning 

CHRU / orienteringssag Del af løbende afrapporte-

ring 

 

Udvalget for Forskning, Inno-

vation og Uddannelse/ For-

retningsudvalg/ Regionsråd 

Udmøntning af pulje til kul-

turfremme 2020 

Beslutningssag / CRU   



 

 Side 2  

Udvalg Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Forretningsudvalg/Regions-

rådet 

Tegningsret for koncerndi-

rektør Dorthe Crüger 

CPK Regionsdirektøren og kon-

cerndirektører tillægges efter 

fast praksis tegningsret 

(medunderskriftskompe-

tence) efter kommunestyrel-

seslovens § 32 (køb- og salg 

af fast ejendom mv.). Tilde-

ling af § 32-tegningsret kræ-

ver en beslutning herom i re-

gionsrådet. 

 

Sundhedsudvalget/forret-

ningsudvalget/regionsrådet 

Samarbejdsaftale om bar-

selshus med Røde Kors 

Beslutning / CSU Tidligere indgået aftale om 

samarbejde 

Røde Kors vil gerne i gang 

Social- og psykiatriudval-

get/forretningsudvalget/regi-

onsrådet 

Nyt Børne- og Ungdomspsy-

kiatrisk Center 

Beslutning /CSU Social- og psykiatriudval-

get/forretningsudvalget/regi-

onsrådet fik status i maj og 

juni. Der skal tages stilling til 

den videre proces 

 

Udvalget for Forskning, Inno-

vation og Uddannelse/ For-

retningsudvalg/ Regionsråd 

Udmøntning af pulje til kul-

turfremme 2020 

Beslutningssag / CRU   

Udvalget for Forskning, Inno-

vation og Uddannelse/ For-

retningsudvalg/ Regionsråd 

Udmøntning af midler for 

2020 til projekter under den 

regionale udviklingsstrategi 

(RUS) 

Beslutningssag / CRU   

Udvalget for Forskning, Inno-

vation og Uddannelse/ For-

retningsudvalg/ Regionsråd 

Konvertering af midler fra 

VM i idrætgymnastik  

Beslutningssag / CRU   

Udvalget for Forskning, Inno-

vation og Uddannelse/ For-

retningsudvalg/ Regionsråd 

Fremtidens digitale og tekni-

ske kompetencer - Udmønt-

ning af budgetmidler 

Beslutningssag / CRU   

Trafikudvalget/Forretnings-

udvalg/Regionsråd 

Trafikbestilling 2021 Beslutningssag/CRU   



 

 Side 3  

Udvalg Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Trafikudvalget/Forretnings-

udvalg/Regionsråd 

Udmøntning af count-down 

moduler 

Beslutningssag/CRU   

Trafikudvalget/Forrretnings-

udvalg/Regionsråd 

Klimasamarbejdsaftaler mel-

lem stat og region inden for 

mobilitet 

Beslutningssag/CRU   

Forretningsudvalg Status for finansiering af 

Nordstjernen 

CEJ   

Forretningsudvalg/Regions-

råd 

Orientering vedr. merudgifter 

som følge af COVID-19 

CØK Fast orientering  

Forretningsudvalg/Regions-

råd 

Forslag til projekter inden for 

Offentlig-Privat Innovation 

(RYKKET FRA MØDET I 

AUGUST) 

CØK Opfølgning på tidligere sager 

i RR, herunder evaluering af 

hidtidige principper for OPI 

samt forslag til nye projekter. 

 

Forretningsudvalg/Regions-

råd 

Likviditetsopgørelse 3. kvar-

tal efter kassekreditreglen 

CØK Fast meddelelse  

Forretningsudvalg/Regions-

råd 

Regulering af bevillinger CØK   

 

Sager til FU 10. november / RR 17. november 2020 

Udvalg Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Forretningsudvalg Forbedringsarbejdet i Sund-

hedsplatformen i fokusområ-

det ”Inddragelse af patien-

ten” 

CPK/CIMT 

(drøftelsessag) 

Forretningsudvalget har sat 

politiske mål for forbedrings-

arbejdet, som der følges tæt 

op på. 

 



 

 Side 4  

Udvalg Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Forretningsudvalg Overholdelse af udrednings-

ret og forløbstider i kræftpak-

ker smat omstilling til øget 

aktivitet 

CSU (drøftelsessag) Forretningsudvalget har sat 

politiske mål der følges tæt. 

 

Forretningsudvalget Optima – plan for implemen-

tering 

CHRU / orienteringssag Forretningsudvalget har øn-

ske om at følge implemente-

ringen i regionen 

 

Miljø- og Klimaudvalget/ For-

retningsudvalg/Regionsråd 

Den prioriterede liste for ind-

satsen på jordforurenings-

området i 2021 

 CRU (Beslutningssag)   

Udvalget for Forskning, Inno-

vation og Uddannelse/ For-

retningsudvalg/ Regionsråd 

Høring: Nyt Interreg-program Beslutningssag / CRU   

Sundhedsudvalget/forret-

ningsudvalget/regionsrådet 

Sundhedshus i Frederiks-

sund 

Beslutning / CSU Det skal endelig vedtages, at 

sundhedshus i Frederiks-

sund skal ligge på Frederiks-

sund Hospitalsmatrikel 

 

Sundhedsudvalget/forret-

ningsudvalget/regionsrådet 

Optageområder for nyt 

kvinde-barn center 

Beslutning / CSU Anden del af ”børneanaly-

sen”. 

 

Sundhedsudvalget/forret-

ningsudvalget/regionsrådet 

Højtspecialiserede behand-

lingstilbud på RH 

Beslutning /CSU Budgetaftale  

Social- og psykiatriudval-

get/forretningsudvalget/regi-

onsrådet 

Rammeaftale 2021-22 for 

Den Sociale Virksomhed 

Beslutning/CSU Der skal indgås en ny ram-

meaftale om samarbejdet 

mellem Region Hovedstaden 

og kommunerne på speciali-

serede socialområde og spe-

cialundervisningsområdet 

Rammeaftalen skal være 

godkendt 01.12.2020 

Miljø- og Klimaudvalget/ For-

retningsudvalg/Regionsråd 

Den prioriterede liste for ind-

satsen på jordforurenings-

området i 2021 

 CRU (Beslutningssag)   



 

 Side 5  

Udvalg Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Udvalget for Forskning, Inno-

vation og Uddannelse/ For-

retningsudvalg/ Regionsråd 

Høring: Nyt Interreg-program Beslutningssag / CRU   

Trafikudvalget/Forretnings-

udvalg/Regionsråd 

Støj – udmøntning af midler 

til budget 2020 

Beslutningssag / CRU   

Forretningsudvalg/ Regions-

råd 

Asbestsanering på behand-

lingsbygning på Herlev hos-

pital 

Bevillingssag Sagen fremgår i budgetfor-

slag 2021 – investeringsbud-

get med 55 mio. kr. Licitati-

onsresultatet foreligger til 

dette møde. 

 

Forretningsudvalg/Regions-

råd 

LUNA-projektbevillingssag CIMT (Godkendelsessag) LUNA-projektet arbejder pt. 

på en revideret BC, som 

følge af den seneste risiko-

vurdering i It-rådet. Når den 

reviderede BC er på plads 

skal projektet behandles i 

RSI-regi og sidenhen skal 

bevillingssagen behandles i 

de fem regionsråd.  

 

Forretningsudvalg/Regions-

råd 

Orientering vedr. merudgifter 

som følge af COVID-19 

CØK Fast orientering  

Forretningsudvalg/Regions-

råd 

Hvidovre – Frigivelse af be-

villing 

CØK   

     

 



 

 Side 6  

Sager til FU 8. december / RR 15. december 2020 

Udvalg Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Forretningsudvalg Forbedringsarbejdet i Sund-

hedsplatformen i fokusområ-

det ”Bedre brug af data” 

CPK/CIMT 

(drøftelsessag) 

Forretningsudvalget har sat 

politiske mål for forbedrings-

arbejdet, som der følges tæt 

op på. 

 

Forretningsudvalg Overholdelse af udrednings-

ret og forløbstider i kræftpak-

ker samt omstilling til øget 

aktivtet 

CSU (Status) Forretningsudvalget har sat 

politiske mål der følges tæt. 

 

Udvalget for forebyggelse og 

sammenhæng 

Krav og ønsker til ny over-

enskomst om speciallæger 

CSU (beslutning) FORSA skal over for FU/RR 

anbefale hvilke krav regio-

nen bør gøre gældende ved 

overenskomstforhandlin-

gerne på området for speci-

allæger.  

Der forhandles overens-

komst primo 2021 – vi har 

ikke modtaget en bestilling 

fra Danske Regioner endnu, 

så vi kender endnu ikke den 

præcise deadline 

Udvalget for forebyggelse og 

sammenhæng 

Evaluering af Udsatterådet CSU (beslutning) Udsatterådet er i første om-

gang blevet nedsat af RR 

(RR-beslutning i december 

2018) for en toårig periode, 

og der skal tages stilling til, 

om rådet skal fortsætte ud-

over de to år, og om der er 

behov for eventuelle ændrin-

ger i sammensætning, ar-

bejdsform eller andet. 

 

Udvalget for forskning, inno-

vation og uddannelse 

Nye driftsoverenskomster pr. 

1. januar 2021 (forbere-

dende voksenundervisning 

og ordblindeundervisning for 

voksne) 

Beslutningssag / CRU   



 

 Side 7  

Udvalg Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Forretningsudvalg/Regions-

råd 

Vinder af årets lederpris.  CHRU, Ledelse og Organi-

sation.  

Orientering om vinder inden 

offentliggørelse 

Forretningsudvalg/Regions-

råd 

Forretningsudvalg/ Regions-

råd 

Salg af Frederiksberg Hospi-

tal 

CEJ Aftale forventes klar  

Forretningsudvalg/ Regions-

råd 

Leasingramme for Energi-

program 2025 

CEJ (beslutning) Finansiering af investeringer 

i øget energieffektivitet 

 

Forretningsudvalg/ Regions-

råd 

4. økonomirapport CØK Økonomirapport indeholder 

status for Region Hovedsta-

dens økonomiske situation.  

 

Forretningsudvalg/ Regions-

råd 

Orientering vedr. merudgifter 

som følge af COVID-19 
CØK Fast sag  

Forretningsudvalg/ Regions-

råd 

Status for byggerierne (som 

ikke indgår i kvartalsrapport) 

+ ibrugtagning  

CØK Fast sag  

Forretningsudvalg/ Regions-

råd 

Kvartalsrapport 3. kvartal 

2020 – Det Nye Rigshospital 
CØK Fast sag  

Forretningsudvalg/ Regions-

råd 

Kvartalsrapport 3. kvartal 

2020 – Nyt Hospital Hvid-

ovre 

CØK Fast sag  

Forretningsudvalg/ Regions-

råd 

Kvartalsrapport 3. kvartal 

2020 – Nyt Hospital Herlev 
CØK Fast sag  

Forretningsudvalg/ Regions-

råd 

Kvartalsrapport 3. kvartal 

2020 – Nyt Hospital Nord-

sjælland 

CØK Fast sag  

Forretningsudvalg/ Regions-

råd 

Kvartalsrapport 3. kvartal 

2020 – Nyt Hospital Bispe-

bjerg 

CØK Fast sag  

Forretningsudvalg/ Regions-

råd 

Kvartalsrapport 3. kvartal 

2020 – Ny Retspsykiatri Sct. 

Hans 

CØK Fast sag  



 

 Side 8  

 

Sager til FU januar / RR januar 2021 

Udvalg Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Udvalget for Forskning, Inno-

vation og Uddannelse/ For-

retningsudvalg 

Plan for rekruttering og fast-

holdelse 

CHRU Opflg. på budget2020  
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