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Tentativ årsplan for Forretningsudvalget 2023 (for januar 2023 og frem) 

 

Sager til FU 24. januar 2023 / RR 31. januar 2023 

 

Udvalg hvor sagen starter Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Forretningsudvalget Tidsplan for budget 2024-

2027 

A-sag / CØK 
Del af budgetprocessen  

Forretningsudvalget Udredning og forløbstider i 

kræftpakker 

CSU 
Fast månedlig opfølgning  

Forretningsudvalget ’Godkendelse af bidrag til 

ministerredegørelser om 

beretning om regionernes 

styring af vedligeholdelse af 

sygehusbygninger’ 

A-sag / CØK RR skal godkende 

regionens bidrag til SUM i 

forbindelse med ministerens 

redegørelse til Folketinget 

om beretning om 

regionernes styring af 

vedligehold af 

sygehusbygninger. 

 

Forretningsudvalget Renoveringsplanen A-sag / CEJ/CØK  
 

Forretningsudvalget Likviditetsopgørelse 4. 

kvartal 2022 

Meddelelse / CØK Årlig orientering 
 

Forretningsudvalget Meddelelse Datapakke om 

1-1-2 

Meddelelse / CØK Fast orienteringspunkt 
 

Forretningsudvalget Region Hovedstadens 

whistleblowerordning - 

status 

Orientering 

Center for HR og Uddannelse 

Forretningsudvalget får en 
status på 
whistleblowerordningen hvert 
halve år 

 

Forretningsudvalget Optima 

vagtplanlægningssystem – 

status på implementering 

Orientering 

Center for HR og Uddannelse 

Forretningsudvalget ønskede 
på møde i november en status 
på implementeringen af 
systemet 

 



Side 2 

 

 

Udvalg hvor sagen starter Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Forretningsudvalget Status på 

Renoveringsplanen 

Orientering / CEJ 

 

Sagen er en bestilling fra CPK 
efter at en tilsvarende sag er 
blevet behandlet på FU-møde 
den 22. oktober 2022. 
 
Sagen er fortsat en orientering 
om renoveringsindsatsen på 
regionernes hospitaler med 
opdaterede data. 

 

Forretningsudvalget Status vedr. beretning fra 

Statsrevisorerne 

Orientering / CEJ 

 

CPK har bestilt en orientering 
om administrationens notat om 
beretningen om regionernes 
styring af vedligeholdelse af 
sygehusbygninger. 

 

Forretningsudvalget Kapacitetsudvidelse 

(ambulatorium) – Børne- og 

Ungepsykiatri, Glostrup 

Beslutning / CEJ 
Sagen omhandler lejemål for 
ambulatorium på Børne- og 
Ungepsykiatri, Glostrup 

 

Forretningsudvalget Kortlægning og prioritering 

vedrørende reduktion af 

brugen af olie og gas  

Orientering 
Sagen er en bestilling fra CØK 
om en status på initiativer 
vedrørende kortlægning og 
prioritering vedr. reduktion af 
brugen af olie og gas. 

 

Forretningsudvalget Status for overholdelse af 

udredningsret og 

målopfyldelse af forløbstider 

i kræftpakker 

Drøftelse 
  

Miljø- og klimaudvalg Bæredygtigt byggeri Beslutningssag (CRU) 
  

Miljø- og klimaudvalg Aftale om fortsat 

samarbejde mellem 

regionerne og kommunerne 

om implementering af 

DK2020-planerne 

Beslutningssag (CRU) 
  

Udvalg for trafik og regional 
udvikling 

Ny elevfordelingsmodel: 

Uddelegering af 

kompetencer 

Beslutningssag (CRU) 
  

Udvalget for det nære og 
sammenhængende 
sundhedsvæsen 

Direkte adgang til fysioterapi 

 
Formandsmeddelse 

  



Side 3 

 

 

Udvalg hvor sagen starter Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Forskningsudvalget Honorar for VEK-

formandskab 

Beslutning 
Brev til SUM ift. forskellen i 
honorarstruktur for VEK-
formandskab og de nationale 
medicinske komiteer  

 

 
 
 

Sager til FU 7. marts 2023 / RR 14. marts 2023 

 

Udvalg hvor sagen starter Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Forretningsudvalget Opfølgning på initiativer i 

budget 2022 og 2023 

Meddelelse / CØK 
FU blev i december lovet 
kvartalsvis opfølgning 

 

Forretningsudvalget Budgetproces i de stående 

udvalg 2024-2027 

A-sag / CØK 
Del af budgetprocessen  

Forretningsudvalget Udredning og forløbstider i 

kræftpakker 

CSU 
Fast månedlig opfølgning  

Forretningsudvalget Meddelelse – Kvartalsvist 

dataoverblik 

Meddelelse / CØK 
Fast orientering  

Forretningsudvalget  Meddelelse – Standardiseret 

økonomiopfølgning pr. 31. 

december 2022 

Meddelelse / CØK 
Fast orientering  

Forretningsudvalget Meddelelse Datapakke om 

1-1-2 

Meddelelse / CØK 
Fast orienteringspunkt  

Forretningsudvalget Årsrapport for 

informationssikkerhed 

Orientering/CIMT 
Årlig status  ingen 

Forretningsudvalget Status på Nyt RIS/PACS og 

finansieringsmodel  

Orientering/CIMT 
FU følger løbende RIS/PACS 
projektet. Orienteringen har 
særligt fokus på 
tilbagemeldingerne fra IT-rådet, 
samt orientering om 
finansieringsmodellen for 
RIS/PACS i driftsperioden. 
 

 ingen 



Side 4 

 

 

Udvalg hvor sagen starter Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Forretningsudvalget Status for udbud af 

Nordstjernen 

Orientering / CEJ 

 

Sagen er en orienteringssag 
om status på udbud af 
Nordstjernen. 

 

Forretningsudvalget Delegation af kompetence 

fra regionsrådet til udvalg og 

administration 

Beslutningssag/CPK 
Opdatering af den generelle 
delegation fra regionsrådet til 
administrationen 

Administrationen forelægger 
efter praksis en revideret 
generel delegationssag inden 
for regionsrådets første valgår. 

Forretningsudvalget Status for overholdelse af 

udredningsret og 

målopfyldelse af forløbstider 

i kræftpakker 

Drøftelse 
  

Forretningsudvalget Status på plan for afvikling 

af udskudt aktivitet  

Drøftelse  
  

Social- og Psykiatriudvalget 
og efterfølgende 
forretningsudvalget 

 

Den Sociale Virksomhed - 

Bredegaard 

Orientering / CEJ 

 

Sagen vedrører ombygning af 
Den Sociale Virksomhed 
Bredegaard. 

 

Miljø- og klimaudvalg Opsætning af lynladere på 

udvalgte matrikler i Region 

Hovedstaden 

Beslutningssag (CRU) 
  

Udvalg for trafik og regional 
udvikling 

Omlægning af linje 250S Beslutningssag (CRU) 
  

 

Social- og Psykiatriudvalget 

 

Byggeprojekt på 

Blindecenter Bredegaard 

Beslutnings (CSU) 
SPU, FU og RR skal 
forelægges en sag om 
byggeprojektet på Blindecenter 
Breddegaard. Der arbejdes pt. 
på de præcise indstillinger. 

Under afklaring.  

Social- og Psykiatriudvalget 

 

Tilslutning til 

Solsikkeprogrammet i 

Region Hovedstaden 

Beslutning (CSU) 
SPU har på baggrund af et 
medlemsforslag fra 
Konservative valgt at behandle 
modeller for Region 
Hovedstadens tilslutning til 
solsikkeprogrammet. Model for 
tilslutning besluttes i FU og RR.  

Der er ingen bagkant 

  



Side 5 

 

 

Sager til FU 11. april 2023 / RR 18. april 2023 

 

Udvalg hvor sagen starter Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Forretningsudvalget Udredning og forløbstider i 

kræftpakker 

CSU 
Fast månedlig opfølgning  

Forretningsudvalget 4. kvartalsrapport 2022 – 

Nyt Hospital Nordsjælland 

A-sag / CØK 
Fast rapportering  

Forretningsudvalget 4. kvartalsrapport 2022 – 

Nyt Hospital Bispebjerg 

A-sag / CØK 
Fast rapportering  

Forretningsudvalget 4. kvartalsrapport 2022 – 

Nyt Hospital Hvidovre 

A-sag / CØK 
Fast rapportering  

Forretningsudvalget Drøftelse af budgetinitiativer 

2024-2027 inden for 

forretningsudvalgets resort 

A-sag / CØK 
Del af budgetprocessen  

Forretningsudvalget Foreløbig vurdering af 

rammer for budget 2024-

2027  

A-sag / CØK 
Del af budgetprocessen  

Forretningsudvalget Lånesag 2023 A-sag / CØK 
Fast sag  

Forretningsudvalget Årsregnskab 2022 A-sag / CØK 
Fast sag  

Forretningsudvalget 1. økonomirapport 2023 A-sag / CØK 
Fast sag  

Forretningsudvalget Beretning vedr. løbende 

revision 2023 

A-sag / CØK 
Fast sag  

Forretningsudvalget Meddelelse Datapakke om 

1-1-2 

Meddelelse / CØK 
Fast orienteringspunkt  

Fastholdelses- og 
rekrutteringsudvalget 

Regeringens vinterpakke – 

afrapportering på anvendte 

midler 

Meddelelse 

Center for HR og Uddannelse 

Regeringens vinterpakke er nu 
fuldt udmøntet og 
administrationen giver en 
afrapportering hvordan 
midlerne er fordelt 

 



Side 6 

 

 

Udvalg hvor sagen starter Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Forretningsudvalget Frivilligt ekstra arbejde 

(FEA) – status på 

reducering af forbrug samt 

effekt ift. ventetider 

Orientering 

Center for HR og Uddannelse 

Forretningsudvalget ønskede 
på møde i september en 
opfølgning på FEA-forbrug 
samt effekt i forhold til 
ventetider 

 

Forretningsudvalget Status for overholdelse af 

udredningsret og 

målopfyldelse af forløbstider 

i kræftpakker 

Drøftelse 
  

Udvalg for trafik og regional 
udvikling 

Udmøntning: Analyse af 

natbetjening i den kollektive 

trafik 

Beslutningssag (CRU) 
  

Udvalg for trafik og regional 
udvikling 

Annoncering af midler til 

kultur og godkendelse af nyt 

administrationsgrundlag 

Beslutningssag (CRU) 
  

Forskningsudvalget/ 
Sundhedsudvalget 

Endelig forskningsstrategi Beslutning 
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