
 

 

 

Budget/finansieringsinitiativer: Genbesøge Coronalæring i budget 2021-24 for at se 

om vi har mere læring at tage med 

Fremsat af: Venstre 

Formål og indhold: 

Genbesøge Coronalæring i budget 2021-24 for at se, om vi har mere læring at tage med i 

forhold til eventuelle klimagevinster. 

 

Administrationens bemærkninger:  

Corona har betydning for den grønne omstilling i regionen på især tre områder. 

1) Accelereret ressourceforbrug til forbrænding 

Corona har medført en voldsom stigning i brugen af engangsudstyr, som sendes til 

forbrænding. Det drejer sig især om værnemidler (fx masker, visirer, dragter, handsker m.m.) 

og forskelligt medicinsk udstyr, som fx kanyler.  

 

Læringen er, at hverken markedet eller regionen har været gearet til at tænke bæredygtighed 

ind i den opståede krisesituation. Især på testlokaliteterne, men også på hospitalerne, har 

engangsaffaldet ophobet sig i store mængder. Årsagen er, at de anvendte artikler ikke har 

været genvendelige/genbrugelige og/eller, fordi det ikke har været muligt at etablere 

bæredygtige logistiske flows i de givne situationer af mange årsager.  

 

Som følge af Covid 19 situationen er der en stor efterspørgsel efter værnemidler, og 

derudover har der grundet markedssituationen også været behov for en forsyningssikkerhed, 

og dermed har der været fokus på at få etableret et nationalt lager af værnemidler. Der har 

Region Hovedstaden spillet en væsentlig rolle.  

 

I det fremtidige arbejde er det vigtigt, at Styrelsen for Forsyningssikkerhed inddrages. 

Styrelsen for forsyningssikkerhed er etableret bl.a. med fokus på at tilvejebringe en fremtidig 

indkøbs- og lagermodel for værnemidler. Den endelig beslutning om den fremtidige indkøbs- 

og lagermodel foreligger ikke endnu, men fokus er at der etableres et fælles nationalt lager, 

der skal dække både regioner og kommuners behov via fælles udbud. I arbejdet med den 

fremtidige indkøbs- og lagermodel er fokus også på bæredygtighed. Det er vigtigt, at tænke 

alle hensyn ind og inddrage relevante interessenter dvs. Styrelsen for forsyningssikkerhed, 

Enheden for national forsyning, regioner, kommuner og markedet er vigtig for at sikre, at 

værnemidler lever op til gældende krav ved klinisk brug. Det er selvfølgelig væsentligt at 

værnemidler lever op til kliniske krav, men det er også vigtigt at have implementering for øje. 

Det er vigtigt, at der etableres et effektivt set up i dagligdagen, der kan indsamle de brugte 

værnemidler, hvis en mere bæredygtig effekt skal opnås. 

 

Administrationen vil sammen med markedet, videns institutioner og de øvrige regioner 

arbejde på at rette op på situationen. Indsatsen går på tværs og involverer bl.a. 

Koncernindkøb, leverandører, hygiejneorganisationen, service og logistikområdet m.fl.    

 

 

 

 



 

 

2) Transport og virtuelle møder 

Klimaregnskab 2020 foreligger endnu ikke, men vi forventer samlet set en stor CO2-reduktion 

på transportområdet. Det skyldes primært at den største kilde til udledninger, flyrejser, 

forventes at falde betydeligt. Men også de øvrige transportkategorier forventes at falde, på 

nær vare- og servicetransport, som til gengæld forventes at stige markant. Årsagen ligger i, at 

den megen ekstra Corona-relaterede transport primært er foregået med fossile køretøjer, da 

det ikke med kort varsel har været muligt at stille krav om grønne køretøjer. 

 

Det forventede fald i CO2-udledning skyldes især udbredelsen af virtuelle møder. 

Administrationen vurderer, at Coronakrisen har accelereret en virtuel mødekultur, som det 

ellers ville havde taget mange år at opnå.  

 

Administrationen har i det forløbne år på mange måder understøttet udbredelsen af en digital 

mødekultur på tværs af organisationen. Administrationen vil søge at lave en opsamling på 

læring (både gode og dårlige erfaringer, herunder også betydning for ændret CO2-udledning) 

om virtuelle møder/workshops/konferencer på tværs af organisationen, herunder afdække om 

der er behov for virtuelt mødeudstyr og ekstra faciliteter til at afholde virtuelle møder. Målet 

er at fastholde og udbrede alle de gode elementer i den digitale mødekultur og undgå de 

dårlige, som der også har været, også efter at Coronakrisen er drevet over.  

 

Der er et stort potentiale i at omlægge undervisnings- og mødeaktiviteter til digitale platforme 

– også efter COVID-19. For at opnå det fulde potentiale er der behov for at få en robust og 

ansvarsplaceret understøttelse af digital undervisning og online møder, herunder af udstyr. 

Samtidig er der behov for at professionalisere medarbejdernes kompetencer og understøttelse 

af den digitale udvikling.  

 

Politiske møder 

Nu har man igennem de seneste år afholdt en række politiske møder på virtuel mødeform. Der 

er et ønske om, at man fremover også kan fastholde muligheden for virtuel deltagelse i møder 

i udvalg nedsat af Regionsrådet og andre møder hvor Regionsrådsmedlemmerne deltager.  

 

3) Omstillingsevne og lederskab 

Coronakrisen og klimakrisen har det tilfælles, at deres konsekvenser er alt omfattende og 

truende for den tilværelse vi kender. Forskellen er at Corona er opstået pludseligt og 

eksponentielt, mens klimakrisen opbygger sig langsommere for derefter at accelerere med 

mulige tipping points og især truer kommende generationer. 

 

Den positive læring fra Coronakrisen er, at regionen har vist en usædvanlig omstillingsevne 

og lederskab. Vi har reageret hurtigt, u-bureaukratisk og effektivt og har kunnet arbejde 

tværgående og helhedsorienteret under svære vilkår. 

 

Alt sammen egenskaber der bliver brug for, hvis vi skal indfri ambitionerne i regionens 

verdensmålshandlingsplan og få gjort organisationen bæredygtig.  

 



 

 

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:  

Vi skal lære af vores erfaringer med Corona 

 

Evnen til hurtigt at omstille sig, at tænke i løsninger og skabe resultaterne i tæt samarbejde 

med andre skal vi fortsætte med. Det er vigtigt, at vi sammen lærer af en svær tid og bringer 

det videre, der også giver værdi på længere sigt for sundhedsvæsenet. For krisen har både 

overrasket os i forhold til det, vi er gode til, og det vi må gøre bedre i fremtiden. Det kræver 

ikke store konsulentundersøgelser – men at vi alle hver især bringer det i spil, som vi har lært, 

og fortsætter med at tænke i løsninger og samarbejde.  

 

Vi kan undgå trængsel, støj og forurening ved at holde møder digitalt. Det hænger godt 

sammen med vores ambitioner om, at vi som en af Danmarks største offentlige organisationer 

med flest ansatte og et budget på over 40 mia. kr. skal bidrage aktivt til FN’s verdensmål om 

klima og bæredygtighed, og om at give flere mennesker bedre muligheder gennem øget 

sundhed. 

Vi skal se på, om der er behov for strukturelle forandringer af vores sundhedsvæsen. Det gør 

vi blandt andet på forsyningsområdet sammen med de andre regioner og staten. Region 

Hovedstaden har spillet en central og koordinerende rolle under COVID-19 og sikret 

værnemidler og kritisk udstyr som respiratorer til hele Danmark. Derudover har Region 

Hovedstaden etableret et nationalt lager af værnemidler, samt fået til opgave at udvikle og 

drift et EU-beredskabslager.  Vi har derfor et rigtigt godt udgangspunkt for at stå godt rustet 

til fremtiden. 

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  
                    

 



 

 

Budgetinitiativets understøttelse af FN’s verdensmål: 

Det samlede forslag understøtter direkte indsatsen for at indfri målsætningerne i regionens 

verdensmålshandlingsplan og især følgende verdensmål: 12 Ansvarligt forbrug og 

produktion, 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund, 3 Sundhed og trivsel, 13 Klimaindsats, og 

17 Partnerskab for handling.   

 


