
 

 

Udvalg Titel Sagstype 
 

Motivation 
 

Bagkant Chef (sagsbehandler) 

12. januar 2021 
MKU Mulighed for 

deltagelse i EU 
finansierede projekter 
om klimatilpasning 

Drøftelse Regionen deltager i flere 
partnerskaber, som vil styrke 
klimatilpasningsindsatsen i 
regionen ved hjælp af blandt 
andet muligheder for EU-
midler 

Skal behandles inden 
ansøgningsfrist for et EU 
LIFE IP-projekt i marts 

Kåre Albrechtsen / 
Emilie Rønde Nielsen 
og Kristine Vik Kleffel 

MKU Regionens rolle i 
klimatilpasning 

Drøftelse Regeringen forventer at 
vedtage en ny national plan 
for klimatilpasning i 2021.   
Regionernes 
Interessevaretagelse. 
Særlige udfordringer i RH 

 Kåre Albrechtsen / 
Kristine Vik Kleffel og 
Julie Kirk Elbrønd  

MKU Orientering om rejst 
erstatningskrav og 
muligt sagsanlæg 
overfor Tårnby 
Kommune 

Orientering 
 
Fortrolig 

  Jeanette Olsen/Mie 
Lausten/Tina Pedersen 

MKU/FIU/TU Mål for regional 
udvikling 

Beslutning   Karin Jørgensen 

MKU Udsendelse af 
Råstofplan 2016/2020 
i fornyet høring - 
bemyndigelse til 
administrationen 

Beslutning Sagen forlægges udvalget, 
inden den lægges op som en 
bemyndigelsessag til FU den 
26. januar 2021 og RR den 2. 
februar 2021 

 Carsten Bagge 
Jensen/Mette 
Simonsen 

MKU Finansloven 2021 - 
klima, natur og miljø 

Orientering   Kåre Albrechtsen 

MKU Finansloven 2021 - 
generationsforurening
er 

Orientering   Carsten Bagge 
Jensen/John Flyvbjerg 



 

 

Udvalg Titel Sagstype 
 

Motivation 
 

Bagkant Chef (sagsbehandler) 

2. marts 2021 
MKU Opfølgning på 

fremdrift for RH’s 
arbejde med 
verdensmål 

Drøftelse Status for RH’s arbejde med 
verdensmålene. Er der 
områder hvor indsatsen skal 
styrkes 

Skal behandles på MKU 
inden en generel 
orientering på alle stående 
udvalg inden 
budgetprocessen starter 

Kåre Albrechtsen 
/AnneSofie 
Lüetken/Julie Kirk 
Elbrønd 

MKU Foreløbige resultater 
af Klimatilpasning på 
tværs 

Orientering Projektet er finansieret af RUS 
midler. 

 Kåre Albrechtsen / 
Kristine Vik Kleffel 
Emilie Rønde Nielsen  

MKU 
 
(FU/RR) 
 

Klimabelastning fra 
medicinindkøb hos 
Amgros 

Beslutning Uddybning følger 
 
(Evt. rykkes til den 23. marts) 

 Apoteket/Amgros og 
evt. input til sagen fra 
Rasmus Nielsen 
(CØK/Koncernindkøb) 
 

MKU  Præsentation af 
klimaarbejdet 
i Bæredygtighedssekre
tariatet og 
Madfællesskabet som 
en del af Grøn2030 
  

Orientering/ 
måske 
beslutning  
 
Oplæg v. Eva 
(kort), Mads 
Petersen 
(Bæredygtighed
ssekretariatet 
og Michael 
Allerup 
(køkkenchef)  
  

Der er sket meget bare det 
sidste halve år på denne front 
– Bæredygtighedssekretariatet
 er kommet godt fra start, 
deres indsats skal ses som en 
del af Grøn2030. Ligeledes 
koblet hertil er der skabt nogle 
gode resultater ift. lokale og 
bæredygtige fødevarer via 
Madfællesskabet 
 
 
 
 
 
 
  

  Kåre Albrechtsen/Eva 
Jacobsen  
Ole Gerner er også lidt 
inde over 



 

 

Udvalg Titel Sagstype 
 

Motivation 
 

Bagkant Chef (sagsbehandler) 

23. marts 2021 
MKU / TU / 
FIU 

Årlig orientering om 
fremdrift for RH’s 
handleplan for FN’s 
verdensmål  

Orientering For at RH’s handleplan for 
FN’s verdensmål kan 
realiseres, kræver det, at 
indsatserne prioriteres og får 
midler via budgetprocessen.  
 
Indsatserne skal spilles ind i 
budgetprocessen 
 

Behandles INDEN 
budgetprocessen, hvis der 
er indsatser, der skal 
styrkes/tilføres ekstra 
midler, skal de indspilles i 
budgetforhandlingerne 

Kåre Albrechtsen 
/AnneSofie 
Lüetken/Julie Kirk 
Elbrønd 

MKU CIMT’s bidrag til 
Region Hovedstadens 
arbejde med FN’s 
verdensmål 

Orientering 
(Oplæg v. 
Torben 
Dalgaard) 

At give MKU indblik i hvordan 
et af regionens store centre 
bidrager til arbejdet med FN’s 
verdensmål bl.a. ved løbende 
at have fokus på 
energioptimering og 
strømbesparelse fx i regionens 
it-udstyr   

 Kim Weber/ 
Emilie Kromann-Piil 
(CIMT) 

MKU 
 
(FU/RR) 
 

Klimabelastning fra 
medicinindkøb hos 
Amgros 

Beslutning Uddybning følger 
 
(Evt. rykkes til den 2. marts) 

 Apoteket/Amgros og 
evt. input til sagen fra 
Rasmus Nielsen 
(CØK/Koncernindkøb) 
 

MKU Miljøkrav til emballage Orientering Uddybning følger  Rasmus Nielsen/Jens 
Brøndberg 
(CØK/Koncernindkøb) 



 

 

Udvalg Titel Sagstype 
 

Motivation 
 

Bagkant Chef (sagsbehandler) 

MKU Cirkulære tekstiler til 
hospitaler 

Drøftelse Uddybning følger   Rasmus Nielsen/Jens 
Brøndberg 
(CØK/Koncernindkøb) 
 

MKU Inspiration om 
bæredygtig 
hospitalsdrift fra 
Randers Hospital 

Orientering 
 
Virtuelt 
foredrag  
 
1 time 

CEJ giver indblik i via en 
orienteringssag, hvad de gør 
på dette områder, der ligner 
Randers Hospital (+ særlig 
opmærksomhed på det 
budget, der kommer)  
Dernæst giver Randers 
Hospital et virtuelt foredrag 
med inspiration og indblik i, 
hvordan det er at lede disse 
tiltage ”derude” (på 
hospitalerne), hvor relevante 
embedsfolk fra CEJ og 
hospitaler/hospitalsledere 
inviteres med, så de kan lytte 
og stille spørgsmål 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Heine Knudsen/Bjørn 
Brix Pedersen/ 
Mogens Kornbo 
(CEJ) 
 
Jonas Dahl og Maria 
Gaden Bjerre (Randers 
Hospital) 



 

 

Udvalg Titel Sagstype 
 

Motivation 
 

Bagkant Chef (sagsbehandler) 

27. april 2021 
MKU Besøg på 

Innovationsgaragen 
Orientering Hvis muligt kan aprilmødet 

afholdes på Innovations-
garagen i Skovlunde, som er 
de ene af Region 
Hovedstadens to testgrunde 
for forurenet jord. Her kan 
udvalget få lejlighed til at se 
forholdene på testgrunden og 
høre om administrationens 
arbejde med 
innovationsprojekter. 
 
(Evt. rykkes til efter den 27. 
juni ift. Corona og fysisk 
fremmøde) 

 Carsten Bagge/Gitte 
Ellehave Schultz/Tina 
Pedersen/NN 

MKU Cirkulære tekstiler til 
hospitaler 

Drøftelse Uddybning følger  
 
(Evt. rykkes til 23. marts) 
 

 Rasmus Nielsen/Jens 
Brøndberg 
(CØK/Koncernindkøb) 
 

25. maj 2021 
MKU 
 
(FU/RR) 

Den prioriterede liste 
for indsatsen på 
jordforureningsområd
et i 2021 

Beslutning Efter offentlig høring af den 
prioriterede liste for 2021 
(undersøgelser og 
oprensninger i 2021 og de 
kommende år) forelægges 
listen for udvalget med 
henblik på endelig 
godkendelse i Regionsrådet. 
 

 Carsten Bagge/Hanne 
Kristensen 



 

 

Udvalg Titel Sagstype 
 

Motivation 
 

Bagkant Chef (sagsbehandler) 

MKU 
 
(FU/RR) 

Råstofplan 2016/2020 Beslutning Efter endt offentlig høring af 
råstofplan 2016/2020 skal 
planen endeligt vedtages. 
Råstofplanen forelægges 
udvalget med henblik på 
endelig godkendelse i 
Regionsrådet 

 Carsten Bagge/Mette 
Simonsen 

MKU Status for 
innovationsprojekter 
og andre 
effektiviseringstiltag 

Orientering Status for arbejdet med 
forskellige projekter, herunder 
innovationsprojekter og 
digitale løsninger 

 Carsten Bagge/Gitte 
Ellehave Schultz/Nina 
Tuxen/NN 

MKU 
 
(FU/RR) 

Målsætning for 
grønne indkøb 

Beslutning Uddybning følger 
 
(Evt. rykkes til juni mødet med 
lignende sag) 
 

 Rasmus Nielsen/Jens 
Brøndberg 
(CØK/Koncernindkøb) 
 

MKU Prioritering af 
GRØN2030 indsatser 

Drøftelse Uddybning følger  Heine 
Knudsen/Mogens 
Kornbo (CEJ) 

MKU Opgørelse over CO2-
reduktioner 

Orientering Uddybning følger  Heine 
Knudsen/Mogens 
Kornbo (CEJ), Kåre 
Albrechtsen og Jens 
Brøndberg 
(CØK/Koncernindkøb) 

MKU Finansloven 2021 - 
klima, natur og miljø 

Orientering Tilbagevenden til sagen fra 12. 
januar, nu hvor der er en 
melding på, hvordan pengene 
kan bruges - særligt ift. 
kystsikring 

 Kåre Albrechtsen m.fl. 



 

 

Udvalg Titel Sagstype 
 

Motivation 
 

Bagkant Chef (sagsbehandler) 

24. juni 2021 
MKU Slutrapportering fra 

Partnerskab for 
Cirkulære Kommuner 

Orientering Projektet er finansieret af RUS 
midler og afsluttes i foråret 

 Kåre 
Albrechtsen/Pernille 
Kernel 

MKU 
 
(FU/RR) 

Indberetning om 
jordforurening 2020 til 
Miljøstyrelsen 

Beslutning Den årlige indberetning til 
Miljøstyrelsen om indsatsen 
på jordforureningsområdet 
det forgangne år, herunder 
økonomi og nøgletal 

 Gitte Ellehave 
Schultz/Carsten 
Bagge/Jeanette Olsen 

MKU Regionernes arbejde 
med jordforurening  

Orientering Regionernes fælles 
redegørelse om indsatsen på 
jordforureningsområdet 

Bemærkning: Det er pt. 
uvist om redegørelsen kan 
fremlægges på juni- eller 
augustmødet 

Gitte Ellehave 
Schultz/Carsten 
Bagge/Jeanette Olsen 

MKU 
 
(FU/RR) 

Orientering og status 
for aktiviteter vedr. 
grønne indkøb 

Orientering Uddybning følger  Rasmus Nielsen/Jens 
Brøndberg 
(CØK/Koncernindkøb) 
 

MKU 
 
(FU/RR) 

Målsætning for 
grønne indkøb 

Beslutning Uddybning følger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rasmus Nielsen/Jens 
Brøndberg 
(CØK/Koncernindkøb) 
 



 

 

Udvalg Titel Sagstype 
 

Motivation 
 

Bagkant Chef (sagsbehandler) 

24. august 2021 
      
      
      
      
      

28. september 2021 (Obs: Evt. sidste møde ift. valg) 
MKU Slutrapportering fra 

Affald og Ressourcer 
på Tværs 

Orientering Projektet er finansieret af RUS 
midler og afsluttes til sommer  

 Kåre 
Albrechtsen/Pernille 
Kernel 

MKU Status for RUS-
projektet "Vand på 
tværs" 

Orientering Orientering om status for 
projektet 

Bemærkning: Vi er ikke klar 
over, om der bliver en 
samlet orientering om 
statusserne for de 
forskellige RUS-projekter, 
eller om udvalget 
orienteres om de enkelte 
projekter hver for sig 

Carsten Bagge/Gunver 
Heidemann 

MKU  Status på fremdrift på 
Klimatilpasning på 
tværs 

Orientering Projektet er finansieret af RUS 
midler  

 Kåre Albrechtsen / 
Kristine Vik Kleffel 

MKU Grønne indkøb - 
forslag til brug af det 
øgede budget i 2025 
og prioritering af 
indsatsområder 

Drøftelse Uddybning følger  Rasmus Nielsen/Jens 
Brøndberg 
(CØK/Koncernindkøb) 
 

      
    

 
  



 

 

Udvalg Titel Sagstype 
 

Motivation 
 

Bagkant Chef (sagsbehandler) 

26. oktober 2021 
MKU Status for CityLoops Orientering Årlig orientering om fremdrift 

og resultater i Horizon2020 
projektet 

 Kåre 
Albrechtsen/Pernille 
Kernel 

MKU 
 
(FU/RR) 

Den prioriterede liste 
for indsatsen på 
jordforureningsområd
et i 2022 

Beslutning Forslag til prioriteret liste for 
undersøgelser og 
oprensninger i 2022 og 
nærmeste år forelægges 
udvalget med henblik på 
godkendelse i Regionsrådet og 
efterfølgende offentlig høring 

 Carsten Bagge/Hanne 
Kristensen 

      
      
      

23. november 2021 
MKU Status på Jordplanen 

"Vejen til ren jord og 
rent vand II" 

Orientering Den årlige status for arbejdet 
på jordforureningsområdet i 
henhold til Jordplan II 

 Gitte Ellehave 
Schultz/Carsten 
Bagge/Jeanette Olsen 

MKU Status for 
overfladevandsopgave
n  

Orientering Status for undersøgelser af 
forureninger, der kan true 
vandmiljøet i søer, vandløb og 
kystvande (overfladevand) 

Bemærkning: Vi har ikke 
besluttet om denne 
orientering skal være en 
selvstændig sag eller være 
en del af mødesagen om 
”Status for Jordplanen” 

Carsten Bagge/John 
Flyvbjerg 

MKU Pesticidstrategi Orientering Status for administrationens 
udarbejdelse af en strategi til 
håndtering af 
pesticidforurenede grunde 

 Carsten Bagge/Tina 
Pedersen/Henriette 
Kerrn-Jespersen 



 

 

Udvalg Titel Sagstype 
 

Motivation 
 

Bagkant Chef (sagsbehandler) 

MKU Grønne indkøb - plan 
for budget 2022 

Orientering Uddybning følger  Rasmus Nielsen/Jens 
Brøndberg 
(CØK/Koncernindkøb) 
 

      
      

 


