
 

 

 

Budget/finansieringsinitiativer: Øget udlicitering 

Fremsat af: Det Konservative Folkeparti 

Formål og indhold: 

Region Hovedstaden er god til meget, men vi er ikke bedst til alt. Vi ønsker en målsætning i 

trappemodels-form, for hvordan vi kan øge regionens udlicitering år for år. Vi foreslår f.eks. 2 

procents stigning årligt. 

 

Administrationens bemærkninger:  

Administrationen bemærker, at det kan være forskellige måder at tilgå ønsket om at øge 

udliciteringen i regionen.  

 

I forbindelse med budgetlægningen for 2016 blev der foretaget en gennemgang af 

støttefunktioner (servicefunktioner som vaskeri, kantiner, gartnerfunktioner, transport 

opgaver etc.) med henblik på at give en status for opgavevaretagelsen og vurdere et eventuelt 

potentiale for at udlicitere opgaven. Gennemgangen i 2016 omfattede ikke kliniske 

funktioner.  

 

Det vil være muligt at gentage en konkret gennemgang af støttefunktioner, ligesom 

gennemgangen kan udvides til at omfatte kliniske områder.  

 

Alternativt kan man som foreslået fastlægge krav til en bestemt udvikling over tid, fx fastsat 

som en procentsats, som skal opnås over tid. Hvis man skal fastlægge et realistisk niveau for 

udviklingen er, der nok behov for nærmere at afgrænse, hvad der forstås ved udlicitering. 

 

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal) 

 
Mio. kr.  2022 2023 2024 2025 

Løn til evt. nye årsværk     

Øvrig drift     

Etableringsudgifter     

Årsværk (hvis der skal ansættes nye) 

Angiv antal 
    

Samlet udgift     
Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres  

 
Evt. uddybende beskrivelse: 

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes 

anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned. 

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget 

finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional 

udvikling 2/3). 
                         

Sundhedskassen x 

Den regionale udviklingskasse  

Det sociale område  
                    

 



 

 

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:  

Partierne bag budgetaftalen er enige om, at der skal ske en forøgelse af udliciterede opgaver.  

Budgetinitiativets understøttelse af FN’s verdensmål: 

Forslaget bidrager til verdensmål 3 (sundhed og trivsel). 

 

 

 

 


