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

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

Udvalg hvor sagen 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  CSU 
  

Forretningsudvalget Nye muligheder og 
nødvendige investeringer i 
udbredelse af virtuelle 
konsultationer 

CIMT/CSU Jf. bestilling i budget 2021 
Afhænger af udfaldet af 
budgetprocessen 2022.  

Forretningsudvalget Udvidelse af lejemål til 

akutberedskabet 

CEJ   

Forretningsudvalget ’Mere tid til patienten’ – 
analyse til frigørelse af tid til 
kerneopgaverne 

Beslutning (CHRU) Udspringer af budget 2020 
 

Forretningsudvalget/Regi- 

onsrådet 

Udbud af juridisk rådgivning Meddelelse / CØK Orientering om proces og 
resultat  

 

Forretningsudvalget Medlemsforslag vedr. Sociale 
klausuler 

CØK Bestilling fra RR i august 2021 
 

Udvalg hvor sagen starter Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Trafikudvalget Trafikbestilling 2022 Beslutningssag/CRU  
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Trafikudvalget Udbudsgrundlag for A20-ud- 
bud 

Beslutningssag/CRU  
 

Miljø- og klimaudvalget Den prioriterede liste for ind- 
satsen på jordforurenings- 
området i 2022 

Beslutning, CRU Udkast til prioriteret liste for 

2022 forelægges udvalget 

 

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 

 

Udvalget for forskning, inno- 
vation og uddannelse 

Samarbejdsaftale med den 
Nationale Life Science Klynge 

Beslutning, CRU  
 

Udvalget for forskning, inno- 
vation og uddannelse 

Udmøntning af AI-midler 2021 
- bedre infrastruktur for 
kunstig intelligens 

Beslutning, CRU  
 

Udvalget for forskning, inno- 
vation og uddannelse 

Udmøntning af kulturpuljen Beslutning, CRU Præsentation af indkomne 

projektforslag og scenarie 

for udmøntning 

 

Udvalget for forebyggelse og 
sammenhæng 

Opfølgning på 

regionsrådssag vedr. svindel 

med speciallægers 

honorarbetalinger 

Beslutning/CSU 
Medlemsforslag fra DF (RR 
17.08.2021) om speciallægers 
uberettigede opkrævninger af 
honorar. 

 

Udvalget for forebyggelse og 
sammenhæng 

Regionshandicaprådets 

fremtid 

Beslutning/CSU 
Der skal tages stilling til 
regionshandicaprådets arbejde 
i forhold til kommende 
valgperiode 
 

Før ny valgperiode 

Udvalg hvor sagen starter Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Sundhedsudvalget Beredskabsplan 2021 Beslutning/CSU 
Regionsrådet skal én gang i 
hver valgperiode vedtage en 
plan for regionens 
sundhedsberedskab. Frem mod 
udgangen af indeværende 
valgperiode skal der 
derfor opdateres og vedtages 

Før ny valgperiode 
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en sundhedsberedskabsplan, 
der erstatter den nuværende 
plan fra 2017. 

Sundhedsudvalget Opfølgning på 

kapacitetsanalyse af det nye 

Nordsjællands Hospital 

Beslutning/CSU 
  

 

 

 

Ingen møder i november måned pga. regionalvalg 16. november 2021 
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Sager til FU 7. december 2021 / RR 14. december 2021 
 

Udvalg hvor Sagen starter Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Forretningsudvalget Udredning og kræftpakkefor- 

løb 

CSU Forretningsudvalget følger to 

regionale udviklingsmål på 

området 

 

Forretningsudvalget Udskudt aktivitet  CSU 
  

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. 

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/regionsrå
det 

Opfølgning på 

budgetinitiativer 2021 

CØK Tilbagevendende opfølgning 

fra administrationen 

 

Forretningsudvalget Kvartalsvist dataoverblik Meddelelse / CØK Fast 
 

Forretningsudvalget Standardiseret økonomiop- 

følgning 

Meddelelse / CØK Fast 
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Udvalg hvor sagen starter Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Forretningsudvalget Orientering om igangsatte 

indsatser efter 

Ekspertrådets genbesøg  

Meddelelse / CIMT Jf. FU-beslutning 11. maj 
2021. JGC har efterfølgende 
tilkendegivet at sagen først 
forlægges, når indsats om 
fremtidens fokusområder er 
afsluttet.  

 

Forretningsudvalget Den regionale sterilcentral, 

Rigshospitalet, resultat af 

syn og skøn 

CEJ   

Forretningsudvalget Badehus Sct. Hans CEJ Afsat på investeringsbudget 

2022 

 

Forretningsudvalget PC Helsingør CEJ Afsat på investeringsbudget 

2022 

 

Forretningsudvalget Status for byggeferier (der 

ikke indgår i 

kvartalsrapport) + 

ibrugtagning 

CEJ /Byggestyring   

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. 

 

Miljø- og klimaudvalget Cirkulære tekstiler til 

hospitaler 

Beslutning, CRU   
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Trafikudvalget Favrholm St. – resultat af 

udbud 

Beslutning/CRU Favrholm Stationsprojekt 

har været i udbud og prisen 

for at etablere projektet er 

kendt. Der skal redegøres 

for økonomien samt 

konsekvenser heraf. 

Sagen skal behandles på 
dette møde af hensyn til den 
videre fremdrift samt 
overholdelse af tidsplan. 

Udvalget for forskning, inno- 
vation og uddannelse 

Høring om udbud af ny 

EUD 

Afventer – men formentlig 

beslutning 

  

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. 

Social og psykiatriudvalget/ 
Forretningsudvalget 

Rekruttering og 

fastholdelse i Region 

Hovedstadens Psykiatri 

Beslutningssag (CHRU) Medlemsforslag stillet i RR 
 

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 

arealer. 

Social- og psykiatriudvalget Opfølgning på RR-sag vedr. 

rekruttering og fastholdelse 

af medarbejdere i 

Beslutning /CSU Opfølgning på 

medlemsforslag fra Venstre 

vedr. rekruttering og 
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psykiatrien fastholdelse i psykiatrien fra 

Venstre på RR-mødet i 

august.  

 


