
 

 

  

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

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

Udvalg hvor dagen starter Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Forretningsudvalget Udredning og kræftpakkefor-

løb 

CSU Forretningsudvalget følger to 

regionale udviklingsmål på 

området 

 

Forretningsudvalget Udskudt aktivitet under covid CSU   

Forretningsudvalget COVID-19-situationen CPK/CSU   

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 Virtuelle konsultationer  CIMT Opfølgning på Budget 2021.   

Forretningsudvalget Whistleblowerordning i Re-

gion Hovedstaden – status 

 

Orientering / CHRU Fast ½ årig orientering  

Forretningsudvalget/Regi-

onsrådet 

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

Forretningsudvalget/Regi-

onsrådet 

HOP 2025 Flytning af pla-

stikkirurgi 

CEJ   

Forretningsudvalget/Regi-

onsrådet 

Tillægesbevilling Nyt Hospi-

tal Herlev 

A-sag / CØK   



 

 Side 2  

Udvalg hvor dagen starter Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Forretningsudvalget/Regi-

onsrådet 

Regnskab  Fast rapportering  

Forretningsudvalget/Regi-

onsrådet 

FORTROLIG - Overdragelse 

af funktioner på værnemid-

delsområdet 

A-sag / CØK I relation til arbejdet med det 

nationale værnemiddelsind-

køb 

 

Forretningsudvalget/Regi-

onsrådet 

Redegørelse vedr. indberet-

tet aktivitet i 2020 

A-sag / CØK Fast redegørelse  



 

 Side 3  

Udvalg hvor dagen starter Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Sundhedsudvalget 

(21.06.21) 

Rammer for organisatorisk 

brugerinddragelse på Region 

Hovedstadens somatiske 

hospitaler 

Beslutningssag /CSU Inspireret af erfaringer fra 

Region Hovedstadens psyki-

atri besluttede regionsrådet i 

2016 at invitere patient- og 

pårørenderepræsentanter 

(brugerrepræsentanter) ind i 

centrale mødefora på regio-

nens seks somatiske hospi-

taler. Indsatsen på de soma-

tiske hospitaler blev evalue-

ret første gang efter to år i 

november 2018. På bag-

grund af anbefalingerne i 

evalueringen besluttede regi-

onsrådet d. 23. oktober 2018 

at udvide afprøvningsperio-

den med yderligere to år i 

perioden 2019-2020 i en let-

tere justeret form. Det blev 

desuden besluttet, at sund-

hedsudvalget skulle have fo-

relagt de nye erfaringer efter 

to år. Sagen er en status på 

erfaringerne fra 2019-2020 

og anbefalinger fremadrettet 

angående rammerne for or-

ganisatorisk brugerinddra-

gelse på Region hovedsta-

dens somatiske hospitaler. 

 

Forretningsudvalget Udredning og kræftpakkefor-

løb 

CSU Forretningsudvalget følger to 

regionale udviklingsmål på 

området 

 

Forretningsudvalget Udskudt aktivitet under covid CSU   

Forretningsudvalget COVID-19-situationen CPK/CSU   



 

 Side 4  

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 

 

Udvalget for forskning, inno-

vation og uddannelse 

Fremtidens Kompetenceråd. Beslutningssag/CRU   

Udvalget for forskning, inno-

vation og uddannelse 

Rammeprogammet fremti-

dens faglærte 

Beslutningssag/CRU   

Trafikudvalget Ændret drift på 150S/15E Beslutningssag/CRU   

Trafikudvalget Udbud af 15E, 150S, 350S, 

500S, 55E, 65E og 90N 

Beslutningssag/CRU   

Trafikudvalget Udmøntning af budgetmidler 

til busfremkommelighed og -

prioritering 

Beslutningssag/CRU   

 

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

Udvalg hvor dagen starter Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

    Udgår grunden sagen ne-

denfor 

Forretningsudvalget Udredning og kræftpakkefor-

løb 

CSU Forretningsudvalget følger to 

regionale udviklingsmål på 

området 

 

Forretningsudvalget Udskudt aktivitet under covid CSU   



 

 Side 5  

Udvalg hvor dagen starter Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Forretningsudvalget COVID-19-situationen CPK/CSU   

Forretningsudvalget Opfølgning på arbejdet med 

anbefalinger fra Ekspertrå-

dets genbesøg 

CIMT Opfølgning fra genbesøget, 

som var bestilt af KD 

FU er, jf. tidligere sag, lovet 

en tilbagemelding på arbej-

det efter sommerferien.  

(OBS, der kan være behov 

for, at denne skal rykkes til 

oktober) 

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  

Forretningsudvalget/Regi-

onsrådet 

Ambulanceudbud A-sag / CØK   

Forretningsudvalget/Regi-

onsrådet 

Orientering vedr. merudgifter 

som følge af COVID-19 

A-sag / CØK Fast redegørelse samtidig 

med ØR 

 

Forretningsudvalget/Regi-

onsrådet 

3. økonomirapport A-sag / CØK Fast redegørelse  

Forretningsudvalget/Regi-

onsrådet 

Kvartalsrapport Q2 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 Q2 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 Q2 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 Q2 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. 



 

 Side 6  

Udvalg hvor dagen starter Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Forretningsudvalget/Regi-

onsrådet 

Kvartalsrapport Q2 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 Status på arbejdet med at fo-

rebygge uønsket seksuel op-

mærksomhed  

 

Orientering / CHRU Opfølgning på tidligere drøf-

telser 

 

Forretningsudvalget 1000 sygeplejersker og fuld-

tid 

 

Orientering / CHRU Løbende orientering  

Social- og psykiatriudvalget  Afrapportering af social- og 

psykiatriudvalgets pulje til 

tværsektorielle projekter 

B-sag / CSU Udvalget har fået mandat til 

at udmønte 2,5 mio. kr. år-

ligt. Efter tre år giver udval-

get en afrapportering til regi-

onsrådet 

 

Udvalget for forebyggelse og 

sammenhæng 

Krav og ønsker til overens-
komst på fysioterapiområdet 

 

Beslutningssag / CSU RLTN har anmodet om krav 

til de nye overenskomstafta-

ler om fysioterapi. 

Fristen til RLTN er den 1. 

september, men det kan ikke 

nås. Administrationen læg-

ger derfor op til udarbejdel-

sen af de nye krav, som skal 

besluttes ved møde i 

FORSA den 25. august med 

henblik på endelig godken-

delse i RR den 14. septem-

ber. 

Miljø- og klimaudvalget Cirkulære tekstiler til hospita-
ler 

  Beslutning, CRU/CØK   

Miljø- og klimaudvalget Målsætning ift. CO2-reduk-
tion 

Beslutning, CRU/CØK Beslutning om der skal være 

en målsætning for CO2-re-

duktion på området, og hvor 

stor denne skal være. 

 

 



 

 Side 7  

Udvalg hvor dagen starter Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Trafikudvalget Udmøntning af indfasnings-

midler 

Beslutningssag/CRU   

 

Sager til FU 5. oktober 2021 / RR 12. oktober 2021 

Udvalg hvor dagen starter Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Forretningsudvalget Opfølgning på regionens 

åbenhedspolitik 

 

Orientering / CHRU Ønske fra Regionsrådet  

Forretningsudvalget Udredning og kræftpakkefor-

løb 

CSU Forretningsudvalget følger to 

regionale udviklingsmål på 

området 

 

Forretningsudvalget Udskudt aktivitet under covid CSU   

Forretningsudvalget COVID-19-situationen CPK/CSU   

     

Forretningsudvalget/Regi-

onsrådet 

Likviditetsopgørelse 3. kvar-

tal 2021 

Meddelelse / CØK Fast redegørelse  

Social- og Psykiatriudvalget  Jonstrupvang Erstatnings-

byggeri 

Ejendomssag og byggesag 

CEJ 

Sagen er en følge af beslut-

ninger i budget 2020 og 

2021 om renoveringsplan for 

det sociale område 

Forelæggelse afhænger af, 

om der opnås enighed med 

Furesø Kommune om køb af 

to mindre tilgrænsende area-

ler 

Social- og psykiatriudvalget Nyt BUC Beslutning/Center for Sund-

hed  

Regionsrådet skal beslutte 

den videre proces. Opfølg-

ning på flere budgetaftaler 

 



 

 Side 8  

Udvalg hvor dagen starter Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Udvalget for forskning, inno-

vation og uddannelse 

Udmøntning af kulturpuljen Beslutning, CRU Præsentation af indkomne 

projektforslag og scenarie for 

udmøntning 

 

Udvalget for forskning, inno-

vation og uddannelse 

Udmøntning af STEM bud-

getmidler 

Beslutning, CRU Præsentation af indkomne 

projektforslag og scenarie for 

udmøntning 

 

Miljø- og klimaudvalget Den prioriterede liste for ind-

satsen på jordforurenings-

området i 2022 

Beslutning, CRU Udkast til prioriteret liste for 

2022 forelægges udvalget 

 

Trafikudvalget Trafikbestilling 2022 Beslutningssag/CRU   

Trafikudvalget Udbudsgrundlag for A20-ud-

bud 

Beslutningssag/CRU   

Ingen møder i november måned pga. regionalvalg 16. november 2021 

 

 

Sager til FU 7. december 2021 / RR 14. december 2021 

Udvalg hvor dagen starter Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Forretningsudvalget/Regi-

onsrådet 

Kvartalsrapport Q3 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 Q3 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. 



 

 Side 9  

Udvalg hvor dagen starter Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Forretningsudvalget/Regi-

onsrådet 

Kvartalsrapport Q3 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 Q3 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 Q3 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 

Orientering vedr. merudgifter 

som følge af COVID-19 

A-sag / CØK Fast redegørelse samtidig 

med ØR 

 

Forretningsudvalget/Regi-

onsrådet 

4. økonomirapport A-sag / CØK Fast redegørelse  

Forretningsudvalget/Regi-

onsrådet 

Halvårlig status for de store 

byggerier 

A-sag / CØK Fast redegørelse  

Forretningsudvalget/Regi-

onsrådet 

Kvartalsvist dataoverblik Meddelelse / CØK Fast  

Forretningsudvalget/Regi-

onsrådet 

Standardiseret økonomiop-

følgning 

Meddelelse / CØK Fast  

Social- og Psykiatriudvalget Bredegaard erstatningsbyg-

geri 

(CEJ) Byggesag – dels stil-

lingtagen til konkret bygge-

projekt, dels principiel stil-

lingtagen til almenboligloven 

som finansieringsmulighed 

(dette sidste forudsætter lov-

ændring) 

Sagen er en følge af beslut-

ninger i budget 2020 og 

2021 om renoveringsplan for 

det sociale område 

Forelæggelse  



 

 Side 10  

Udvalg hvor dagen starter Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Udvalget for forebyggelse og 

sammenhæng 

Ny praksisplan for almen 

praksis 

Beslutningssag / CSU Praksisplanudvalget skal ud-

arbejde en ny praksisplan i 

2021. 

Almen praksisplan 2021 skal 

udarbejdes og godkendes af 

Praksisplanudvalget inden 

udgangen af 2021. Inden da 

forelægges praksisplanen for 

FORSA og dernæst i FU/RR 

i december 

Udvalget for forebyggelse og 

sammenhæng 

Ny praksisplan for fysioterapi Beslutningssag / CSU Samarbejdsudvalget for fy-

sioterapi har  

igangsat udarbejdelsen af en 

ny praksisplan for fysiote-

rapi. Regionen og kommu-

nerne i regionen er ansvar-

lige for udarbejdelsen af 

praksisplanen, og fysiotera-

peuterne i samarbejdsudval-

get inddrages i arbejdet.  

Ny praksisplan forelægges 

FORSA i oktober og dernæst 

til endelig godkendelse 

FU/RR i december. 

Forretningsudvalget Evaluering af bygningstil-

standen på hospitaler og 

psykiatriske centre efter tre 

år med Renoveringsplanen 

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

have en status på tilstanden 

af bygningerne efter år 3 i 

Renoveringsplanen. Der fo-

retages i 2021 en evaluering 

med henblik på at vurdere 

indsatsens effekt ift. den 

planlagte indsats i de kom-

mende år. 

 

 


