
 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

OVERSIGT: INTRODUKTION AF NYT 

REGIONSRÅD 2021/2022 

 
TID AKTIVITET FORMÅL DELTAGERKR

EDS 

December www.regionh.dk/ny

traad 

Rådet kan forberede sig om 

politiske, faglige og praktiske 

forhold ét sted  

Hele regionsrådet 

December

/januar 

Tilbud om 

individuelle 

velkomstmøder og 

udlevering af IT-

udstyr 

Nyvalgte kan møde 

administrationen og afklare 

praktiske forhold (IT-

arbejdsplads) samt andre 

ønsker 

Nyvalgte 

7. dec. Konstituerende 

regionsrådsmøde 

 Hele regionsrådet 

11. jan Intro og brush up af 

First Agenda  

 

Anvende dagsordenssystem. 

Der blev forud for det 

virtuelle velkomstarrangement 

udsendt et online kursus i 

brugen af FirtstAgenda fra 

Lena Fredensborg 

Hele regionsrådet 

11. jan Virtuelt 

velkomstmøde 

Virtuel introduktion til Region 

Hovedstaden som 

organisation, samt orientering 

om coronasituationen 

Hele regionsrådet 

27-28. jan Danske Regioners 

kursus for nyvalgte 

og øvrigt 

interesserede 

regionsrådsmedlem

mer i København. 

 Nyvalgte 

1. feb. Regionsrådsmøde Første regionsrådsmøde Hele regionsrådet 

8. feb. Udvalgsmøder Første møde i udvalgene  

9. feb. Udvalgsmøder Første møde i udvalgene  

11. feb. Jubilarfest UDSKYDES TIL MAJ 

GRUNDET CORONA. 

Fejring af alle 25, 40 og 50-

års jubilarer i Region 

Hovedstaden 

Hele regionsrådet 

Deltagelse ikke 

obligatorisk 

Medio 

februar 

Velkommen til nyt 

regionsråd 

 

Fælles opstart af rådsarbejdet 

med oplæg om strategi, 

opgaveoverblik, større 

Hele regionsrådet  

Centerdirektører 

http://www.regionh.dk/nytraad
http://www.regionh.dk/nytraad
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aktuelle dagsordener og 

drøftelser om arbejdet som 

regionspolitiker. 

 

Fælles middag 

Hospitalsdirektør

er 

Koncerndirektion 

Medio 

februar 

Økonomiintro 

budget og regnskab 

Introducere regnskab, 

budgetproces mv 

Hele regionsrådet 

Primo 

2022 

Tematur  Introducere hospitalsområdet, 

herunder byggeri mv. 

Hele regionsrådet 

Primo 

2022 

Tematur  Introducere regional 

udvikling, trafikområdet mv. 

Hele regionsrådet 

Primo 

2022 

Tematur Eventuelt introduktion til en 

af de andre hovedområder i 

konstitueringen.   

Hele regionsrådet 

23-24. 

mar. 

Danske Regioners 

politikerkonference/

Generalforsamling 

 Hele regionsrådet 

5-6. april Budgetseminar  Hele regionsrådet 

21. april Danske Regioners 

kursus i økonomi 

 Hele regionsrådet 

19. maj Danske Regioners 

kursus for 

udvalgsformænd  

  

16-19. 

juni 

Folkemøde  Hele regionsrådet 

16-17. 

august 

Budgetseminar  Hele regionsrådet 

26. august Danske Regioners 

kursus i 

patientrettigheder 

 Hele regionsrådet 

6. oktober Danske Regioners 

kursus i sociale 

medier 

 Hele regionsrådet 

*Datoer markeret med gråt, er arrangementer i regi af Danske Regioner. De vil 

kontakte jer med indbydelser.  

 

Ud over de fastlagte aktiviteter, vil der hen over året blive afholdt en 

temamøder, workshops, o.a. om aktuelle dagsordener, ude på de forskellige 

relevante matrikler. Møderne afhænger af udvalgsarbejdet og de ønsker, som 

løbende opstår.  

 

 


