
 

 

  

Tentativ årsplan for Forretningsudvalget 2021 (for april 2021 og frem)  

Sager til FU 13. april 2021 / RR 20. april 2021 

Udvalg hvor dagen starter Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Forretningsudvalget APV herunder uønsket sek-

suel opmærksomhed 

CHRU   

Forretningsudvalget Status på udredningsret og 

kræftpakkeforløb 

CSU Opfølgning på målsætning 

for patientrettigheder 

 

Forretningsudvalget Status på aktivitet CSU Indhentelse af efterslæb un-

der COVID-19 

 

Forretningsudvalget Status på COVID-19 CPK Aktuel udvikling i pandemien  

Forretningsudvalget Opfølgning på forbedringer 

af SP 

CIMT Fast punkt   

Forretningsudvalget Forretningsudvalgets 
egen budgetdrøftelse (før-
ste gang)  

 

A-sag / CØK Del af budgetprocessen  

Forretningsudvalget Genbesøg af Ekspertrådets 

anbefalinger vedrørende SP 

Orientering - CPK Præsentation af konklusio-

nerne fra Lilian Mogensen 

og Lars Mathiesens genbe-

søg af Ekspertrådets anbefa-

linger vedrørende SP  

 

Forretningsudvalget/Regi-

onsrådet 

Orientering vedr. merudgifter 

som følge af COVID-19 

A-sag / CØK Fast redegørelse  

Forretningsudvalget/Regi-

onsrådet 

Kvartalsrapport Q4 2020 Nyt 

Hospital Bispebjerg 

A-sag / CØK Kvartalsrapporterne er faste 

sager som udarbejdes til mi-

nisteriet. 

Kan ikke flyttes på grund af 

frist til ministeriet. 



 

 Side 2  

Udvalg hvor dagen starter Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Forretningsudvalget/Regi-

onsrådet 

Kvartalsrapport Q4 2020 Ny 

Retspsykiatri Sct. Hans 

A-sag / CØK Kvartalsrapporterne er faste 

sager som udarbejdes til mi-

nisteriet. 

Kan ikke flyttes på grund af 

frist til ministeriet. 

Forretningsudvalget/Regi-

onsrådet 

Kvartalsrapport Q4 2020 Nyt 

Hospital Herlev 

A-sag / CØK Kvartalsrapporterne er faste 

sager som udarbejdes til mi-

nisteriet. 

Kan ikke flyttes på grund af 

frist til ministeriet. 

Forretningsudvalget/Regi-

onsrådet 

Kvartalsrapport Q4 2020 Nyt 
Hospital Nordsjælland 

A-sag / CØK Kvartalsrapporterne er faste 

sager som udarbejdes til mi-

nisteriet. 

Kan ikke flyttes på grund af 

frist til ministeriet. 

Forretningsudvalget/Regi-

onsrådet 

Kvartalsrapport Q4 2020 Nyt 

Hospital Hvidovre 

A-sag / CØK Kvartalsrapporterne er faste 

sager som udarbejdes til mi-

nisteriet. 

Kan ikke flyttes på grund af 

frist til ministeriet. 

Forretningsudvalget/Regi-

onsrådet 

1. Økonomirapport A-sag / CØK Økonomirapport indeholder 

status for Region Hovedsta-

dens økonomiske situation 

 

Forretningsudvalget/Regi-

onsrådet 

Årsregnskab 2020 A-sag / CØK  Region Hovedstadens års-

regnskab for 2020 skal afgi-

ves af regionsrådet til regio-

nens eksterne revisor, BDO, 

inden den 1. maj 2021. 

Forretningsudvalget/Regi-

onsrådet 

Likviditetsopgørelse 1. kvar-

tal 2020 

Meddelelse / CØK Likviditetsopgørelse efter 

kassekreditreglen skal fore-

lægges kvartalsvis for regi-

onsrådet, på det førstkom-

mende møde efter kvartalets 

afslutning. Kassekreditreglen 

fremgår af § 8 i lånebekendt-

gørelsen for regioner. 

 

Forretningsudvalget/Regi-

onsrådet 

Delberetning og overdra-
gelse af regnskab  

 

A-sag / CØK   



 

 Side 3  

Udvalg hvor dagen starter Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Forretningsudvalget/Regi-

onsrådet 

Vurdering af rammer for 
budget 2022-2025  

 

A-sag / CØK Del af budgetprocessen  

Forretningsudvalget/Regi-

onsrådet 

Lånesag A-sag / CØK   

Forretningsudvalget/Regi-

onsrådet 

Bevillingssag BørneRiget 
– tillægsbevilling + frigi-
velse af IT- og medicobe-
villing  

 

A-sag / CØK   

Forretningsudvalget/ regi-

onsrådet 

Proces for strategi for det 

nære og sammenhængende 

sundhedsvæsen 

CSU aftalt på FU december 2020 

at inddragelsesproces ift 

kommunerne skulle forelæg-

ges FU. I samme sag fra FU 

dec fremgik at FU/RR ville 

modtage endeligt udkast til 

strategi om det nære og 

sammenhængende sund-

hedsvæsen i juni 2021 mhp 

politisk stillingtagen. 

 

Sundhedsudvalget Nye optageområder for 

kvinde-barn specialerne 

Beslutning (CSU) Opfølgning på beslutning om 

at etablere fødested på BH 

september 2018. 

Udskudt fra sundhedsudval-

get 25.11.2020 

 



 

 Side 4  

Udvalg hvor dagen starter Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Sundhedsudvalget Plan for bemanding i forbin-

delse med åbning af kvinde-

barn center 

Beslutning (CSU) Inden ibrugtagning af det 

nye Kvinde-barn-center på 

Bispebjerg, forelægges en 

opdateret rekrutteringsplan 

for samtlige tilknyttede speci-

aler, som sikrer minimum 

samme bemandingskvalitet 

på fødeområdet som i dag 

på alle regionens fødeafde-

linger. Dette målt på antal 

medarbejdere. 

 

 

Trafikudvalget Regionale bussers korre-

spondance med Kystbanens 

nye køreplan 

Beslutningssag (CRU) Ny køreplan på Kystbanen maj 2021 

Udvalget for forebyggelse og 

sammenhæng 

Rekruttering af læger til 

Bornholm til Praksisklinik-

kens kapaciteter 

Beslutning (CSU) I maj 2016 etablerede Re-

gion Hovedstaden en regi-

onsklinik på Bornholms Hos-

pital, der med Sundheds- og 

Ældreministeriets godken-

delse i maj 2017 fik dispen-

sation til at blive drevet som 

en forsøgsordning i op til 

seks år. Det skal besluttes, 

hvordan Praksisklinikkens to 

kapaciteter skal slås op for 

at sikre bedst mulig rekrutte-

ring og fastholdelse af almen 

praktiserende læger til de to 

kapaciteter efter projektperi-

odens ophør den 22. maj 

2022. 

Ved beslutning om, at kapa-

citeterne slås op som til van-

lig lægepraksis, skal kapaci-

teterne være tildelt pr. 1. au-

gust 2021 for at sikre læge-

dækningen for de tilmeldte 

borgere ved Praksisklinik-

kens ophør pr. 1. maj 2022. 

 



 

 Side 5  

Sager til FU 11. maj 2021 / RR 18. maj 2021 

Udvalg hvor dagen starter Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Forretningsudvalget Status på udredningsret og 

kræftpakkeforløb 

CSU Opfølgning på målsætning 

for patientrettigheder 

 

Forretningsudvalget Status på aktivitet CSU Indhentelse af efterslæb un-

der COVID-19 

 

Forretningsudvalget Status på COVID-19 CPK Aktuel udvikling i pandemien  

Forretningsudvalget Opfølgning på forbedringer 

af SP 

CIMT Fast punkt   

Forretningsudvalget Status på SP fokusområder-

nes arbejde samt implemen-

teringsarbejdet og lokal le-

delse 

Orientering - CIMT Udviklingsarbejdet i SP April 2021 

Forretningsudvalget Salg af Ejendom FORTRO-

LIG 

A-sag / CEJ FU har 3. marts 2020 givet 

KD mandat til at forhandle 

salgsvilkår med sælger 

 

Forretningsudvalget Bevillingssag vedr. facade-

udskiftning på Helsingør 

psyk. 

Center for Ejendomme (CEJ) Udmøntning af midler  

Forretningsudvalget Bevillingssag vedr. asbest-

sanering på Herlev Hospital 

Center for Ejendomme (CEJ) Udmøntning af midler  

Forretningsudvalget/Regi-

onsrådet 

Orientering vedr. merudgifter 

som følge af COVID-19 

A-sag / CØK Fast redegørelse  

Forretningsudvalget/Regi-

onsrådet 

Standardiseret økonomiop-

følgning 

A-sag / CØK Fast redegørelse  

Sundhedsudvalget og udval-

get for forebyggelse og sam-

menhæng 

Placering af et sundhedshus 

i Frederikssund 

Beslutning (CSU) RR 22.09.2020 Juni 2020 



 

 Side 6  

Udvalg hvor dagen starter Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Social- og Psykiatriudvalg Status for arbejdet med 

”Nordstjernen” – et nyt 

børne- og ungdomspsykia-

trisk center (Nyt BUC) 

Bevillingssag (CEJ) Status for økonomi, program 

og udbud. 

Forslag til beslutning om be-

villing.  

 

 

Social- og psykiatriudvalget  Nyt BUC 

 

Beslutning Konkurrencefase skal star-

tes.  

Også opfølgning på B21 og 

på tidligere sager om byggeri 

af nyt Børne- og Ungdoms-

psykiatrisk Center  

 

Social- og psykiatriudvalget  Renoveringsplan for Den So-
ciale Virksomhed 

Beslutning Renoveringsplanen skal 

godkendes.  

Opfølgning på B21. 

 

Sundhedsudvalget Brugerrepræsentanter i hos-
pitalsfora 

Beslutning (CSU) Anden afprøvningsperiode 

2019-2020 af brugerrepræ-

sentanter i hospitalsfora ud-

løber med udgangen af 

2020. FU skal formentlig 

tage stilling til evt. anbefalin-

ger fra administrationen.  

 

Udvalget for forebyggelse og 
sammenhæng 

 

Delegation til FORSA – af-
gørelser i sager om flytning 
af speciallægekapacitet 

 

Beslutning (CSU) Det blev på møde i FORSA 

den 13. januar 2021 beslut-

tet, at der udarbejdes en de-

legationssag til regionsrådet, 

hvor administrationen stiller 

forslag om, at FORSA får 

kompetence til at træffe af-

gørelser i flyttesager på spe-

ciallægeområdet på samme 

måde som for flyttesager på 

almen praksis området 

 



 

 Side 7  

Udvalg hvor dagen starter Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Udvalget for forskning, inno-

vation og uddannelse 

Nye gymnasiale uddannel-

sessteder 2022/23 

Beslutningssag/CRU RR skal afgive høringssvar 

til ansøgninger om nye gym-

nasiale uddannelsessteder. 

Ansøgningsfrist hos Under-

visningsministeriet: 7. juni 

2021 

Sagen kan forventes at give 

anledning til en del diskus-

sion og uenighed mellem de 

to politiske fløje 

Udvalget for forskning, inno-

vation og uddannelse 

Godkendelse af nye Clinical 

Academic Groups 

Beslutningssag/CRU   

Trafikudvalget Godkendelse af Lokaltogs 

materielstrategi 

Beslutningssag/CRU Udbud af nye tog til Nærum-

banen 

Medio 2021 

Trafikudvalget Ansøgning til BRT-forsøgs-

ordning 

Beslutningssag/CRU  Frist for ansøgninger 21. maj 

2021 

 

 

Sager til FU 8. juni 2021 og 15. juni 2021 / RR 22. juni 2021 

Udvalg hvor dagen starter Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Forretningsudvalg Konsekvenser af ØA2022 A-sag / CØK   

Forretningsudvalget Status på udredningsret og 

kræftpakkeforløb 

CSU Opfølgning på målsætning 

for patientrettigheder 

 

Forretningsudvalget Status på aktivitet CSU Indhentelse af efterslæb un-

der COVID-19 

 

Forretningsudvalget Status på COVID-19 CPK Aktuel udvikling i pandemien  

Forretningsudvalget Opfølgning på forbedringer 

af SP 

CIMT Fast punkt   



 

 Side 8  

Udvalg hvor dagen starter Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Forretningsudvalget Optima – implementering nyt 

vagtplanlægningssystem 

Orientering/CHRU Status på implementering i 

forbindelse med pilottest 

Kan flyttes til august 

Forretningsudvalget/ regi-

onsrådet 

Strategi for det nære og 

sammenhængende sund-

hedsvæsen 

CSU aftalt på FU december 2020 

at inddragelsesproces ift 

kommunerne skulle forelæg-

ges FU. I samme sag fra FU 

dec fremgik at FU/RR ville 

modtage endeligt udkast til 

strategi om det nære og 

sammenhængende sund-

hedsvæsen i juni 2021 mhp 

politisk stillingtagen. 

 

Forretningsudvalget/Regi-

onsrådet 

Orientering vedr. merudgifter 

som følge af COVID-19 

A-sag / CØK Fast redegørelse  

Forretningsudvalget/Regi-

onsrådet 

Kvartalsrapport Q1 2021 Nyt 

Hospital Bispebjerg 

A-sag / CØK Kvartalsrapporterne er faste 

sager som udarbejdes til mi-

nisteriet. 

Kan ikke flyttes på grund af 

frist til ministeriet. 

Forretningsudvalget/Regi-

onsrådet 

Kvartalsrapport Q1 2021 Ny 

Retspsykiatri Sct. Hans 

A-sag / CØK Kvartalsrapporterne er faste 

sager som udarbejdes til mi-

nisteriet. 

Kan ikke flyttes på grund af 

frist til ministeriet. 

Forretningsudvalget/Regi-

onsrådet 

Kvartalsrapport Q1 2021 Nyt 

Hospital Herlev 

A-sag / CØK Kvartalsrapporterne er faste 

sager som udarbejdes til mi-

nisteriet. 

Kan ikke flyttes på grund af 

frist til ministeriet. 

Forretningsudvalget/Regi-

onsrådet 

Kvartalsrapport Q1 2021 Nyt 
Hospital Nordsjælland 

A-sag / CØK Kvartalsrapporterne er faste 

sager som udarbejdes til mi-

nisteriet. 

Kan ikke flyttes på grund af 

frist til ministeriet. 

Forretningsudvalget/Regi-

onsrådet 

Kvartalsrapport Q1 2021 Nyt 

Hospital Hvidovre 

A-sag / CØK Kvartalsrapporterne er faste 

sager som udarbejdes til mi-

nisteriet. 

Kan ikke flyttes på grund af 

frist til ministeriet. 

Forretningsudvalget/Regi-

onsrådet 

2. Økonomirapport A-sag / CØK Økonomirapport indeholder 

status for Region Hovedsta-

dens økonomiske situation 

 



 

 Side 9  

Udvalg hvor dagen starter Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Forretningsudvalget/Regi-

onsrådet 

Status på initiativer budget 

2021 

A-sag / CØK Fast tilbagevendende rede-

gørelse 

 

Forretningsudvalget/Regi-

onsrådet 

Status for byggerierne 

(som ikke indgår i kvar-

talsrapport) + ibrugtag-

ning (på i juni) 

A-sag / CØK Fast tilbagevendende rede-

gørelse 

 

Regionsråd Orientering om ØA2022 A-sag / CØK   

Sundhedsudvalget og udval-

get for forebyggelse og sam-

menhæng 

Fastlæggelse af patientgrup-

per/-forløb i sundhedshu-

sene i Helsingør og Frede-

rikssund 

Beslutning (CSU) RR 22.09.2020: Kommu-

nerne skal høres ift. forslag 

om regionale funktioner i 

sundhedshuset 

Juni 2021 

Sundhedsudvalget Servicemål for responstider 

ift. ambulancekørsler 

Beslutning/orientering (CSU) Der afventer en udmelding 

fra Danske Regioner (DR). 

Beslutte eller blive orienteret 

om DR's beslutning. Uklar 

politisk proces fra DR's side. 

 

Sundhedsudvalget Udfasning af garantiklinikker B (Center for Sundhed) Forslag til politisk beslutning 

mhp at udfase garantiklinik-

kerne samt hvordan, områ-

derne håndteres fremadret-

tet, så det ikke går ud over 

kapaciteten. 

 

Miljø- og klimaudvalget Den prioriterede liste for ind-

satsen på jordforurenings-

området i 2021 

Beslutningssag/CRU Efter offentlig høring af den 

prioriterede liste for 2021 

(undersøgelser og oprens-

ninger i 2021 og de kom-

mende år) forelæggelse li-

sten for udvalget med hen-

blik på endelig godkendelse i 

Regionsrådet. 

 



 

 Side 10  

Udvalg hvor dagen starter Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Miljø- og klimaudvalget Råstofplan 2016/2020 Beslutningssag/CRU Efter offentlig høring af den 

prioriterede liste for 2021 

(undersøgelser og oprens-

ninger i 2021 og de kom-

mende år) forelægges listen 

for udvalget med henblik på 

endelig godkendelse i Regi-

onsrådet. 

 

Miljø- og klimaudvalget RUS-projekter 2021 Beslutningssag/CRU Fagudvalgene får oplæg til 

projekter og indstiller til FIU, 

som indstiller til RR  

 

Udvalget for forskning, inno-

vation og uddannelse 

Fremtidens kompetenceråd Beslutningssag/CRU Nedsættelse af Fremtidens 

Kompetenceråd 

 

Udvalget for forskning, inno-

vation og uddannelse 

RUS-projekter 2021 Beslutningssag/CRU Fagudvalgene får oplæg til 

projekter og indstiller til FIU, 

som indstiller til RR 

 

Trafikudvalget Delbeslutninger ifbm. A20-

udbud 

Beslutningssag/CRU Flere af de store regionale 

buslinjer skal genudbydes i 

år 

Endelig beslutning om ud-

budsbetingelser skal fore-

ligge i oktober 2021 

Trafikudvalget RUS-projekter 2021 Beslutningssag/CRU Fagudvalgene får oplæg til 

projekter og indstiller til FIU, 

som indstiller til RR  

 

 



 

 Side 11  

Sager til FU 10. august 2021 / RR 17. august 2021 

Udvalg hvor dagen starter Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Forretningsudvalget Halvårlig orientering om ind-

satser i renoveringsplanen 

Center for Ejendomme (CEJ) FU/RR skal ifølge aftalen 

hvert år i august have en 

status halvvejs inde i året. 

Der vil være en opdateret 

forventning til indsatsen i 

2021, herunder en status på 

den finansielle masterplan 

for Renoveringsplanen. 

 

Forretningsudvalget Opfølgning på forbedringer 

af SP 

CIMT Fast punkt   

Forretningsudvalget Udviklingsarbejdet i Sund-

hedsplatformen – sygepleje-

faglig dokumentation 

Orientering - CIMT Udviklingsarbejdet i SP  

Forretningsudvalget/Regi-

onsrådet 

Orientering vedr. merudgifter 

som følge af COVID-19 

A-sag / CØK Fast redegørelse  

Forretningsudvalget/Regi-

onsrådet 

1. behandling af budget A-sag / CØK Del af budgetprocessen  

Sundhedsudvalget Godkendelse af samarbejds-

aftale vedr. partnerskab om 

Barselshus for sårbare fami-

lier 

Godkende (CSU) FU/RR skal godkende sam-

arbejdsaftalen, når sager af 

principiel karakter er afklaret 

(i KD). RR har tidligere god-

kendt partnerskab, men si-

den har Røde Kors krævet 

mere forpligtelse fra regio-

nen efter afsluttet pilotpro-

jekt. 

 



 

 Side 12  

Udvalg hvor dagen starter Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Miljø- og klimaudvalget Indberetning om jordforure-

ning 2020 til Miljøstyrelsen 

Beslutningssag/CRU Den årlige indberetning til 

Miljøstyrelsen om indsatsen 

på jordforureningsområdet 

det forgangne år, herunder 

økonomi og nøgletal 

 

Miljø- og klimaudvalget Målsætning for grønne ind-

køb 

Beslutningssag/CRU/CØK 

Koncernindkøb  

  

 

Sager til FU 14. september 2021 / RR 21. september 2021 

Udvalg hvor dagen starter Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Forretningsudvalget Opfølgning på forbedringer 

af SP 

CIMT Fast punkt   

Forretningsudvalget/Regi-

onsrådet 

Orientering vedr. merudgifter 

som følge af COVID-19 

A-sag / CØK Fast redegørelse  

Forretningsudvalget/Regi-

onsrådet 

Status på initiativer budget 

2021 

A-sag / CØK Fast tilbagevendende rede-

gørelse 

 

Forretningsudvalget/Regi-

onsrådet 

2. behandling af budget A-sag / CØK Del af budgetprocessen  

 

 


