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Afstemningsdagsorden til brug for regionsrådets 2. behandling af budget for 2016 – 2019, den 9. oktober 2015 
 

 
 

      Der er mellem partierne Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti  
 og Liberal Alliance 28. september 2015 indgået budgetaftale.  

      
 

 
      Budgetaftalen indeholder en række ændringsforslag til det budgetforslag for 2016 -19, som regionsrådet førstebehandlede den 18. august 2015.  

 Forretningsudvalget har på sit møde den 5. oktober 2015 anbefalet, at ændringsforslagene i budgetaftalen indarbejdes i budgetforslaget ved  
 regionsrådets andenbehandling af budgettet. Budgetaftalen er vedlagt som bilag til forretningsudvalgets dagsorden. 

  
 

 
      Herudover har Enhedslisten fremsat ændringsforslag. Ved udløbet af fristen for fremsættelse af ændringsforslag den 5. oktober var der ikke 

 modtaget yderligere ændringsforslag.  
 

 
 

      I nærværende afstemningsdagsorden er forretningsudvalgets og Enhedslistens ændringsforslag til brug for afstemningen indarbejdet under det  
 relevante bevillingsområde sammen med forslag til finansiering af ændringsforslagene. Ændringsforslag uden beløb er forslag til budgetbemærkninger. 
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AFSTEMNINGSDAGSORDEN: 
ÆF 
nummer 

Bevillingsområder, beløb angivet i t.kr. 
2016 2017 2018 2019 Beslutning 

  Amager og Hvidovre Hospital           
A1 Der prioriteres midler til tidligere igangsætning af fødsler under 

forudsætning af, at der fra staten gives tilsagn til, at midler til 
fødeområdet kan anvendes i 2016, se budgetaftalens side 6.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
 

4.550 4.550 4.550 4.550 

Ændringsforslagene A1 – 
A6 sattes til afstemning 
under ét. 
 
For stemte: A (13), B (3), 
C (5), F (2), I (1), O (4), 
V (8) og Ø (5), i alt: 41. 
 
Imod stemte: 0. 
 
Undlod at stemme: 0. 
 
I alt: 41. 
 
Ændringsforslagene A1 – 
A6 var herefter vedtaget. 

A2 Finansieringsforslag - Partierne er enige om at ændre antal 
mødegange til fødselsforberedelse fra 4 til 3 gange, se 
budgetaftalens side 6.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
 -375 -375 -375 -375 Se under A1. 

A3 Finansieringsforslag - Partierne er enige om at indføre 
differentieret antal jordemoderkonsultationer, hvor tilbud ændres 
fra mellem 5 - 7 konsultationer til 4 -7 konsultationer, se 
budgetaftalens side 6.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
 -822 -822 -822 -822 Se under A1. 
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A4 Finansieringsforslag - Tilbud om ambulant fødsel udbredes til de 
førstegangsfødende, som ønsker tilbuddet, se budgetaftalens side 
6.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
   -1.662 -1.662 -1.662 Se under A1. 

A5 Finansieringsforslag - Driftsindtægt, Finanslovmidler fra 2015 til 
fødeområdet.  
 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
 -3.011       Se under A1. 

A6 Partierne er enige om at fjerne gebyrer på scanningsbilleder til 
gravide, mad til medindlagt forælder og kisteilægning, se 
budgetaftalens side 8. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
 17 17 17 17 Se under A1. 
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ÆF 
nummer 

Bevillingsområder, beløb angivet i t.kr. 
2016 2017 2018 2019 Beslutning 

  Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 2016 2017 2018 2019 Beslutning 
B1 Partierne er enige om, at der afsættes i alt 2,4 mio. kr. til at styrke 

arbejdet med rationel medicinanvendelse. Den nedsatte taskforce 
skal afrapportere til Sundhedsudvalget, første gang inden 
sommerferien, med henblik på at forslag, der kræver politisk 
godkendelse, kan indgå i arbejdet med budgettet for 2017. Der skal 
ske en monitorering og analyse vedrørende brug af 
blodfortyndende medicin og proteindrikke, se budgetaftalens side 
4. Af tekniske årsager afsættes 1,4 mio. kr. under bevillingsområde 
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og 1 mio. kr. under 
bevillingsområdet fælles driftsudgifter, se forslag I7.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
 

1.400 1.400 1.400 1.400 

Ændringsforslagene B1 – 
B2 sattes til afstemning 
under ét. 
 
For stemte: A (13), B (3), 
C (5), F (2), I (1), O (4), 
V (8) og Ø (5), i alt: 41. 
 
Imod stemte: 0. 
 
Undlod at stemme: 0. 
 
I alt: 41. 
 
Ændringsforslagene B1 – 
B2 var herefter vedtaget. 

B2 Partierne er enige om at fjerne gebyrer på scanningsbilleder til 
gravide, mad til medindlagt forælder og kisteilægning, se 
budgetaftalens side 8.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
 1 1 1 1 Se under B1. 
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ÆF 
nummer 

Bevillingsområder, beløb angivet i t.kr. 
2016 2017 2018 2019 Beslutning 

  Bornholms Hospital 2016 2017 2018 2019 Beslutning 
C1 Der prioriteres midler til tidligere igangsætning af fødsler under 

forudsætning af, at der fra staten gives tilsagn til, at midler til 
fødeområdet kan anvendes i 2016, se budgetaftalens side 6.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
 

210 210 210 210 

Ændringsforslagene C1 – 
C5 sattes til afstemning 
under ét. 
 
For stemte: A (13), B (3), 
C (5), F (2), I (1), O (4), 
V (8) og Ø (5), i alt: 41. 
 
Imod stemte: 0. 
 
Undlod at stemme: 0. 
 
I alt: 41. 
 
Ændringsforslagene C1 – 
C5 var herefter vedtaget. 

C2 Finansieringsforslag - Partierne er enige om at indføre 
differentieret antal jordemoderkonsultationer, hvor tilbud ændres 
fra mellem 5 - 7 konsultationer til 4 -7 konsultationer, se 
budgetaftalens side 6.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
 -31 -31 -31 -31 Se under C1. 

C3 Finansieringsforslag - Driftsindtægt, Finanslovmidler fra 2015 til 
fødeområdet 
 -139       Se under C1. 



6 
 

C4 Bornholms Hospital udvælges til at gøre erfaringer med styring 
efter værdi for patienten samtidig med at hospitalet undtages fra 
regionens takststyringsmodel. Forsøget, der løber over 2 år, vil 
ydermere understøtte det arbejde, der er igangsat på hospitalet 
med at etablere mere hensigtsmæssige patientforløb i forbindelse 
med ibrugtagning af den nye akutmodtagelse. I projektet indgår 
desuden forsøg med øvrige afbureaukratiseringstiltag, herunder i 
forhold til registreringer. Indhold og fokus drøftes i både 
Sundhedsudvalget og IT- og Afbureaukratiseringsudvalget. På 
baggrund af erfaringer vil det i andet halvår 2016 blive vurderet om 
der kan udvides til lignende forsøg på andre af regionens somatiske 
hospitaler og psykiatriske centre. Se budgetaftalens side 4.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 

        Se under C1. 
C5 Partierne er enige om at fjerne gebyrer på scanningsbilleder til 

gravide, mad til medindlagt forælder og kisteilægning, se 
budgetaftalens side 8.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
 10 10 10 10 Se under C1. 
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ÆF 
nummer 

Bevillingsområder, beløb angivet i t.kr. 
2016 2017 2018 2019 Beslutning 

  Herlev og Gentofte Hospital 2016 2017 2018 2019 Beslutning 
D1 Der prioriteres midler til tidligere igangsætning af fødsler under 

forudsætning af, at der fra staten gives tilsagn til, at midler til 
fødeområdet kan anvendes i 2016, se budgetaftalens side 6.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
 

3.098 3.098 3.098 3.098 

Ændringsforslagene D1 – 
D9 sattes til afstemning 
under ét. 
 
For stemte: A (13), B (3), 
C (5), F (2), I (1), O (4), 
V (8) og Ø (5), i alt: 41. 
 
Imod stemte: 0. 
 
Undlod at stemme: 0. 
 
I alt: 41. 
 
Ændringsforslagene D1 – 
D9 var herefter vedtaget. 

D2 Finansieringsforslag - Partierne er enige om at ændre antal 
mødegange til fødselsforberedelse fra 4 til 3 gange, se 
budgetaftalens side 6.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
 -210 -210 -210 -210 Se under D1. 

D3 Finansieringsforslag - Omlægning af hjemmebesøg til 
hjemmefødende og ambulante førstegangsfødende således man 
fremover får et hjemmebesøg og et hospitalsbesøg. Se 
budgetaftalens side 6.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
 -20 -20 -20 -20 Se under D1. 
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D4 Finansieringsforslag - Tilbud om akupunktur til gravide ophører, se 
budgetaftalens side 6.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
 -432 -432 -432 -432 Se under D1. 

D5 Finansieringsforslag - Partierne er enige om at indføre 
differentieret antal jordemoderkonsultationer, hvor tilbud ændres 
fra mellem 5 - 7 konsultationer til 4 -7 konsultationer, se 
budgetaftalens side 6.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
 -642 -642 -642 -642 Se under D1. 

D6 Finansieringsforslag - Tilbud om ambulant fødsel udbredes til de 
førstegangsfødende, som ønsker tilbuddet, se budgetaftalens side 
6.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
   -1.029 -1.029 -1.029 Se under D1. 

D7 Finansieringsforslag - Driftsindtægt, Finanslovmidler fra 2015 til 
fødeområdet 
 -2.050       Se under D1. 

 D8 I budget 2015 blev der afsat midler til at fortsætte forsøg med 
hjemmekemo. Disse forsøg afsluttes i foråret 2016. Da den 
foreløbige evaluering peger i en positiv retning med stor 
patienttilfredshed, er partierne enige om at videreføre ordningen 
permanent inden for hospitalets økonomiske ramme. Se 
budgetaftalens side 9.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V  
         Se under D1. 

D9 Partierne er enige om at fjerne gebyrer på scanningsbilleder til 
gravide, mad til medindlagt forælder og kisteilægning, se 
budgetaftalens side 8. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 94 94 94 94 Se under D1. 
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ÆF 
nummer 

Bevillingsområder, beløb angivet i t.kr. 
2016 2017 2018 2019 Beslutning 

  Nordsjællands Hospital 2016 2017 2018 2019 Beslutning 
E1 Der prioriteres midler til tidligere igangsætning af fødsler under 

forudsætning af, at der fra staten gives tilsagn til, at midler til 
fødeområdet kan anvendes i 2016, se budgetaftalens side 6.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
 

2.174 2.174 2.174 2.174 

Ændringsforslagene E1 – 
E8 sattes til afstemning 
under ét. 
 
For stemte: A (13), B (3), 
C (5), F (2), I (1), O (4), 
V (8) og Ø (5), i alt: 41. 
 
Imod stemte: 0. 
 
Undlod at stemme: 0. 
 
I alt: 41. 
 
Ændringsforslagene E1 – 
E8 var herefter vedtaget. 

E2 Finansieringsforslag - Partierne er enige om at ændre antal 
mødegange til fødselsforberedelse fra 4 til 3 gange, se 
budgetaftalens side 6.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
 -91 -91 -91 -91 Se under E1. 

E3 Finansieringsforslag - Omlægning af hjemmebesøg til 
hjemmefødende og ambulante førstegangsfødende således man 
fremover får et hjemmebesøg og et hospitalsbesøg. Se 
budgetaftalens side 6.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
 -10 -10 -10 -10 Se under E1. 
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E4 Finansieringsforslag - Tilbud om akupunktur til gravide ophører, se 
budgetaftalens side 6.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
 -234 -234 -234 -234 Se under E1. 

E5 Finansieringsforslag - Partierne er enige om at indføre 
differentieret antal jordemoderkonsultationer, hvor tilbud ændres 
fra mellem 5 - 7 konsultationer til 4 -7 konsultationer, se 
budgetaftalens side 6.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
 -462 -462 -462 -462 Se under E1. 

E6 Finansieringsforslag - Tilbud om ambulant fødsel udbredes til de 
førstegangsfødende, som ønsker tilbuddet, se budgetaftalens side 
6.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
   -723 -723 -723 Se under E1. 

E7 Finansieringsforslag - Driftsindtægt, Finanslovmidler fra 2015 til 
fødeområdet 
 -1.439       Se under E1. 

E8 Partierne er enige om at fjerne gebyrer på scanningsbilleder til 
gravide, mad til medindlagt forælder og kisteilægning, se 
budgetaftalens side 8.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
 32 32 32 32 Se under E1. 
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ÆF 
nummer 

Bevillingsområder, beløb angivet i t.kr. 
2016 2017 2018 2019 Beslutning 

  Region Hovedstadens Psykiatri 2016 2017 2018 2019 Beslutning 
F1 Partierne er enige om at styrke behandlingen af patienter med 

spiseforstyrrelser ved i tilknytning til det eksisterende 
behandlingstilbud til denne patientgruppe at oprette 4 nye 
intensive senge på Psykiatrisk Center Ballerup. Se budgetaftalens 
side 7.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
 

4.000 8.000 8.000 8.000 

Ændringsforslagene F1 – 
F8 sattes til afstemning 
under ét. 
 
For stemte: A (13), B (3), 
C (5), F (2), I (1), O (4), 
V (8) og Ø (5), i alt: 41. 
 
Imod stemte: 0. 
 
Undlod at stemme: 0. 
 
I alt: 41. 
 
Ændringsforslagene F1 – 
F8 var herefter vedtaget. 

F2 Etableringsudgifter til 4 nye senge til spiseforstyrrelser på PC 
Ballerup og opnormering af 10 retspsykiatriske senge på PC Sct. 
Hans.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 

10.300    Se under F1. 
F3 Partierne er enige om behov for fortsat styrkelse af de 

specialiserede miljøer i psykiatrien. Partierne er enige om at 
prioritere 11 mio. kr. varigt til en opnormering af 10 senge i 
retspsykiatrien på Psykiatrisk Center Sct. Hans, se budgetaftalens 
side 7.   
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
 5.500 11.000 11.000 11.000 Se under F1. 
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F4 Finansieringsforslag - Mere klar arbejds- og ansvarsfordeling 
mellem kommuner, stat og region på psykiatriområdet. Se 
budgetaftalens side 7.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Se under F1. 

F5 Finansieringsforslag - Omdannelse af 5-døgnsafsnit vedr. 
neurorehabilitering til ambulant tilbud, se budgetaftalens side 7.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Se under F1. 

F6 Finansieringsforslag - Partierne er enige om, at der gennemføres 
en administrativ besparelse på psykiatriens administration, se 
budgetaftalens side 7.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
 -1.500 -3.000 -3.000 -3.000 Se under F1. 

F7 Partierne enige om, at Psykiatriudvalget i 2016 skal fremlægge en 
treårig plan for omstillingen i psykiatrien med udviklingen af den 
ambulante kapacitet, styrkelse af kvalitet m.v. for Regionsrådet, 
der bl.a. skal have fokus på sammenhængen mellem somatikken og 
psykiatrien. Se budgetaftalens side 7.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
         Se under F1. 

F8 Partierne er enige om, at det skal undersøges, hvordan den 
ældrepsykiatriske behandling udvikles på et godt fagligt niveau. 
Undersøgelsen skal danne grundlag for at vurdere et eventuelt 
strukturelt forslag til budgetprocessen for 2017 om at omlægge 
eller ændre sengetallet. Analysen skal ligeledes vurdere, hvilke 
forudsætninger mht. ambulante tilbud mv., der skal være til stede 
for en omlægning. Se budgetaftalens side 8. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
         Se under F1. 
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ÆF 
nummer 

Bevillingsområder, beløb angivet i t.kr. 
2016 2017 2018 2019 Beslutning 

  Rigshospitalet 2016 2017 2018 2019 Beslutning 
G1 Der prioriteres midler til tidligere igangsætning af fødsler under 

forudsætning af, at der fra staten gives tilsagn til, at midler til 
fødeområdet kan anvendes i 2016, se budgetaftalens side 6.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
 

3.568 3.568 3.568 3.568 

Ændringsforslagene G1 – 
G7 sattes til afstemning 
under ét. 
 
For stemte: A (13), B (3), 
C (5), F (2), I (1), O (4), 
V (8) og Ø (5), i alt: 41. 
 
Imod stemte: 0. 
 
Undlod at stemme: 0. 
 
I alt: 41. 
 
Ændringsforslagene G1 – 
G7 var herefter vedtaget. 

G2 Finansieringsforslag - Omlægning af hjemmebesøg til 
hjemmefødende og ambulante førstegangsfødende således man 
fremover får et hjemmebesøg og et hospitalsbesøg. Se 
budgetaftalens side 6. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
 -35 -35 -35 -35 Se under G1. 

G3 Finansieringsforslag - Partierne er enige om at indføre 
differentieret antal jordemoderkonsultationer, hvor tilbud ændres 
fra mellem 5 - 7 konsultationer til 4 -7 konsultationer, se 
budgetaftalens side 6.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
 -642 -642 -642 -642 Se under G1. 
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G4 Finansieringsforslag - Tilbud om ambulant fødsel udbredes til de 
førstegangsfødende, som ønsker tilbuddet, se budgetaftalens side 
6.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
   -1.386 -1.386 -1.386 Se under G1. 

G5 Finansieringsforslag - Driftsindtægt, Finanslovmidler fra 2015 til 
fødeområdet 
 -2.361       Se under G1. 

 G6 I budget 2015 blev der afsat midler til at fortsætte forsøg med 
hjemmekemo. Disse forsøg afsluttes i foråret 2016. Da den 
foreløbige evaluering peger i en positiv retning med stor 
patienttilfredshed, er partierne enige om at videreføre ordningen 
permanent inden for hospitalets økonomiske ramme. Se 
budgetaftalens side 9.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
         Se under G1. 

G7 Partierne er enige om at fjerne gebyrer på scanningsbilleder til 
gravide, mad til medindlagt forælder og kisteilægning, se 
budgetaftalens side 8.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
 791 791 791 791 Se under G1. 
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ÆF 
nummer 

Bevillingsområder, beløb angivet i t.kr. 
2016 2017 2018 2019 Beslutning 

  Den Præhospitale Virksomhed 2016 2017 2018 2019 Beslutning 
H1 Som det fremgår af budgetforslaget tilføres Den Præhospitale 

Virksomhed 20 mio. kr. fra 2016 og frem, primært målrettet 1813. 
Partierne er enige om, at midlerne bl.a. kan anvendes til særlig 
aflønning med henblik på rekruttering og fastholdelse af 
sygeplejersker og læger, fremme af delestillinger, 
kvalitetsudvikling og en særlig indsats i forhold til arbejdsmiljø 
m.m. Partierne er enige om, at partierne bag budgetaftalen 
deltager i de fremadrettede drøftelser om udviklingen af 
akuttelefonen. Partierne vil udarbejde en plan for udvikling af 
kvalitet i ordningen. Se budgetaftalens side 5.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
 

        

Ændringsforslag H1 
sattes til afstemning. 
 
For stemte: A (13), B (3), 
C (5), F (2), I (1), O (4), 
V (8) og Ø (5), i alt: 41. 
 
Imod stemte: 0. 
 
Undlod at stemme: 0. 
 
I alt: 41. 
 
Ændringsforslag H1 var 
herefter vedtaget. 
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ÆF 
nummer 

Bevillingsområder, beløb angivet i t.kr. 
2016 2017 2018 2019 Beslutning 

  Fælles driftsudgifter 2016 2017 2018 2019 Beslutning 
I 1 Partierne er enige om at fortsætte fokus på udviklingen af maden 

på regionens hospitaler, og der afsættes 0,5 mio. kr. til et 
madpanel, efteruddannelse af køkkenpersonalet for at sikre mere 
bæredygtige køkkener og sund, nærende mad til patienterne med 
henblik på at kunne sætte den næste ambition om at opnå 
sølvmærket i økologi. Se budgetaftalens side 9. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
 

500       

Ændringsforslagene I 1 – 
I 17 sattes til afstemning 
under ét. 
 
For stemte: A (13), B (3), 
C (5), F (2), I (1), O (4), 
V (8) og Ø (5), i alt: 41. 
 
Imod stemte: 0. 
 
Undlod at stemme: 0. 
 
I alt: 41. 
 
Ændringsforslagene I 1 – 
I 17 var herefter vedtaget. 

I 2 For at styrke arbejdet med at patientens situation skal styre 
forløbet, videreføres Videnscenter for Patientstøtte med en varig 
bevilling på 1,3 mio. kr. årligt, og centeret sammenlægges samtidig 
med Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse i regi af Center for 
Sundhed. Se budgetaftalens side 10.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
 1.300 1.300 1.300 1.300 Se under I 1. 

I 3 Finansieringsforslag - der afsættes 10,3 mio. kr. fra 
renoveringspuljen til afholdelse af etableringsudgifterne for de 
hhv. 4 nye senge og 10 opnormerede senge i psykiatrien, se 
budgetaftalens side 7.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
 -10.300       Se under I 1. 
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I 4 Finansieringsforslag - Partierne er enige om at ophøre med at 
medfinansiere Ph.d. afgifter fra central pulje, således at udgifter 
fremadrettet finansieres af det enkelte hospital. Se budgetaftalens 
side 15.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
 -3.500 -6.000 -9.000 -9.000 Se under I 1. 

I 5 Finansieringsforslag - Partierne er enige om at reducere regionens 
forskningspulje i overslagsårene. Se budgetaftalens side 15.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
   -6.400 -3.400 -3.400 Se under I 1. 

I 6 Finansieringsforslag - Partierne er enige om at reducere puljen til 
tværsektorielle udviklingsprojekter. Til 2017 budgettet kan 
fordeling af midler til det tværsektorielle arbejde evt. ændres. Se 
budgetaftalens side 15.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
 -4.200 -7.000 -7.000 -7.000 Se under I 1. 

I 7 Partierne er enige om, at der afsættes i alt 2,4 mio. kr. til at styrke 
arbejdet med rationel medicinanvendelse. Der er i forslag B1 stillet 
ændringsforslag om bevilling af 1,4 mio. kr. heraf til Bispebjerg og 
Frederiksberg Hospital. Se budgetaftalens side 4. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 1.000 1.000 1.000 1.000 Se under I 1. 

I 8 Der fastholdes en reserve i budgettet på 19 mio.kr. for 2016. Hvis 
der ved årets udgang er ubrugte midler afdrages der så vidt muligt 
på leasinggælden. Se budgetaftalens side 2.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
         Se under I 1. 

I 9 Yderligere effektiviseringer og tilpasninger tilføres reserven med 
henblik på at lette udfordringerne for 2017 og frem. Se 
budgetaftalens side 2.  
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V         Se under I 1. 
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I 10 Til budgetseminaret i foråret 2016 udarbejdes et oplæg til 
yderligere organisatorisk samordning og konkurrenceudsættelse 
af de ikke-kliniske tjenesteydelser. Se budgetaftalens side 2 og 3.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V         Se under I 1. 

I 11 For at styrke mulighederne for dialog med patienterne og en bred 
involvering på alle niveauer, har Region Hovedstadens Psykiatri 
siden 1. marts 2015 bl.a. i samarbejde med Danske Patienter 
arbejdet med systematisk involvering af patienter og pårørende i 
centrale beslutningsstrukturer. Modellen er unik i en dansk 
kontekst. Partierne er enige om at udbrede modellen til de øvrige 
hospitaler i 2016. Der gives en status til Sundhedsudvalget i 4. 
kvartal 2016. Se budgetaftalens side 3.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
         Se under I 1. 

I 12 For at fastholde og rekruttere erfarent personale til de medicinske 
afdelinger er partierne enige om, at der skal udarbejdes en model 
for at styrke kompetenceudviklingen og pleje og omsorg på de 
medicinske afdelinger. Se budgetaftalens side 6.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
         Se under I 1. 

I 13 Der er enighed om at styrke anvendelse af sammenlignende 
analyser mellem hospitaler med hensyn til ressourceforbrug, 
herunder ift. fx liggetider, bemanding og ambulatorier. 
Udgangspunktet er, at der inden for flere specialer er forskelle i fx 
liggetider, ressourceforbrug og opfyldelsen af nationale 
målsætninger – og at der vil kunne opnås rationaliseringsgevinster 
og bedre tilrettelæggelse af patientforløb ved at udbrede ”bedste 
praksis”. Se budgetaftalens side 9.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
         Se under I 1. 
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I 14 Partierne er enige om, at Sundhedsplatformen og 
sammenlignende analyser af hospitaler mv. skal realisere et 
kvalitetsløft og samtidig et øget råderum for 35 mio. kr. i 2017 
stigende til 105 mio. kr. i 2019. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
         Se under I 1. 

I 15 Partierne er enige om, at vedligeholdelse og drift af regionens 
bygninger og tekniske anlæg skal prioriteres højt. Som det fremgår 
af budgetforslaget etableres derfor en virksomhed for fælles 
ejendomsadministration til at løse denne opgave ved – efter en 
forberedelsesperiode på et år – organisatorisk at samle 
hospitalernes store gruppe af fagligt dygtige og dedikerede 
medarbejdere på området. Se budgetaftalens side 10 og 11.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
         Se under I 1. 

I 16 Genbrug og bortdonation af udfaset hospitalsudstyr styrkes og 
effektiviseres igennem et donationslager. Midlerne hertil på 1,9 
mio. kr. findes ved at opgaven ikke længere udføres på 
hospitalerne og dermed finansierer donationslageret indenfor de 
eksisterende rammer. Allokeringen af midlerne sker i 
økonomirapporteringen. Se budgetaftalens side 11.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 

        Se under I 1. 
I 17 Teknisk afstemning – såfremt ændringsforslag I 1 til I 17 vedtages, 

resulterer det i følgende nettoudgift på bevillingsområdet fælles 
driftsudgifter som følge af afrunding. 
 
Stillet af administrationen 61 61 61 61 Se under I 1. 
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ÆF 
nummer 

Bevillingsområder, beløb angivet i t.kr. 
2016 2017 2018 2019 Beslutning 

  Praksisområdet 2016 2017 2018 2019 Beslutning 
J1 Partierne er enige om at etablere et ekstra ydernummer (deltid) til 

en psykiatrisk speciallægepraksis på Bornholm, se budgetaftalens 
side 8.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
 

900 900 900 900 

Ændringsforslag J1 sattes 
til afstemning. 
 
For stemte: A (13), B (3), 
C (5), F (2), I (1), O (4), 
V (8) og Ø (5), i alt: 41. 
 
Imod stemte: 0. 
 
Undlod at stemme: 0. 
 
I alt: 41. 
 
Ændringsforslag J1 var 
herefter vedtaget. 

  



21 
 

ÆF 
nummer 

Bevillingsområder, beløb angivet i t.kr. 
2016 2017 2018 2019 Beslutning 

  Regional udvikling - bevillingsområde kollektiv trafik 2016 2017 2018 2019 Beslutning 
K1 Partierne er enige om, at for at regionen kan styrke rollen som 

medejer og trafikbestiller, afsættes der 1,2 mio. kr. årligt i 
gennemførelse af trafikanalyser. Se budgetaftalens side 12.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 

1.200 1.200 1.200 1.200 

Ændringsforslagene K1 – 
K5 sattes til afstemning 
under ét. 
 
For stemte: A (13), B (3), 
C (5), F (2), I (1), O (4) 
og V (8), i alt: 36. 
 
Imod stemte: Ø (5). 
 
Undlod at stemme: 0. 
 
I alt: 41. 
 
Ændringsforslagene K1 – 
K5 var herefter vedtaget. 

K2 Partierne er enige om at afsætte 2,5 mio. kr. i 2016 og 3 mio. kr. i 
2017 til arbejdet med at samle forskellige trafikoperatører under 
et i Transport for Copenhagen. Se budgetaftalens side 13.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
 2.500 3.000 

  
Se under K1. 

K3 Partierne er enige om, at den årlige trafikbestilling hos MOVIA 
fremadrettet skal være inden for et måltal på 0,5 mia. kr. Endvidere 
skal den mest optimale trafikplan til gavn for borgere, pendlere 
m.fl. vægtes. Eventuelle returnerede trafikmidler fra MOVIA bør 
anvendes til forbedringer af den kollektive trafik m.m. således at 
Region Hovedstaden samlet set anvender 0,5 mia. kr. på kollektiv 
trafik. Se budgetaftalens side 12 og 13.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 

    
Se under K1. 
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K4 For at undgå fremtidige udgiftsglidninger skal MOVIA fremadrettet 
i forbindelse med de årlige trafikbestillinger finde effektiviseringer 
for 1 % af Region Hovedstadens bidrag, på områder der i 
overvejende grad udgør administration. Se budget aftalens side 12.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 

    Se under K 1. 
K5 Partierne er enige om, at Miljø- og trafikudvalget i foråret 2016 

afholder et trafikseminar med formål at identificere fremtidens 
trafikbehov i forhold til arbejdsmarked, uddannelsesinstitutioner 
og tilgængelighed på hospitaler. Se budgetaftalens side 13.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 

    Se under K 1. 
K6 Forslag om bedre kollektiv trafikforbindelse mellem Hvidovre og 

Amager hospitaler. Se forslag MTU 10.19.  
 
 
Stillet af Ø. 

100 6.600 6.600 5.500 

Ændringsforslag K6 
sattes til afstemning. 
 
For stemte: Ø (5). 
 
Imod stemte: A (13), B 
(3), C (5), F (2), I (1), O 
(4) og V (8), i alt: 36. 
 
Undlod at stemme: 0. 
 
I alt: 41. 
 
Ændringsforslag K6 var 
herefter forkastet. 
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K7 Forslag om at det undersøges, om MOVIA ved anvendelse af en 
justeret metode til trafikplanlægning kan optimere kørslen på de 
regionale ruter. Forslaget er udgiftsneutralt. Se forslag MTU 10.02.  
 
Stillet af Ø. 

    
Ændringsforslag K7 
vedtaget uden afstemning. 

  



24 
 

ÆF 
nummer 

Bevillingsområder, beløb angivet i t.kr. 
2016 2017 2018 2019 Beslutning  

 Regional udvikling – bevillingsområde erhvervsudvikling 2016 2017 2018 2019 Beslutning  
L1 Forslag om afsættelse af midler til projekter vedr. industriel 

symbiose (genanvendelse). Se forslag EVU 9.03.  
 
Stillet af Ø. 

900    

Ændringsforslagene L1 – 
L3 sattes til afstemning 
under ét. 
 
For stemte: Ø (5). 
 
Imod stemte: A (13), B 
(3), C (5), F (2), I (1), O 
(4) og V (8), i alt: 36. 
 
Undlod at stemme: 0. 
 
I alt: 41. 
 
Ændringsforslagene L1 – 
L3 var herefter forkastet.   

L2 Forslag om afdækning af potentialer i fremme af virtuel mobilitet 
inden for erhvervsliv og uddannelsessektor. Se forslag MTU 10.08.  
 
Stillet af Ø. 

500    Se under L 1.  
L3 Forslag om afdækning af muligheder for indtjening og eksport i 

forbindelse med jordoprensning. Se forslag MTU 10.01.  
 
Stillet af Ø. 

700    Se under L 1.  
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ÆF 
nummer 

Bevillingsområder, beløb angivet i t.kr. 
2016 2017 2018 2019 Beslutning 

 Regional udvikling – bevillingsområde Miljø 2016 2017 2018 2019 Beslutning 
M1 Partierne er enige om at understøtte initiativet i forslag til den 

regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) om en kortlægning 
af de samfundsøkonomiske og livskvalitetsmæssige potentialer ved 
at reducere støj og partikelforurening. Initiativet understøttes ved 
at afsætte 2 mio. kr. over perioden 2016 og 2017 til yderligere at 
belyse konsekvenser af luftforurening. Se budgetaftalens side 14.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 

1000 1000   

Ændringsforslagene M1 – 
M2 sattes til afstemning 
under ét. 
 
For stemte: A (13), B (3), 
C (5), F (2), I (1), O (4), 
V (8) og Ø (5), i alt: 41. 
 
Imod stemte: 0. 
 
Undlod at stemme: 0. 
 
I alt: 41. 
 
Ændringsforslagene M1 – 
M2 var herefter vedtaget. 

M2 Partierne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. til iværksættelse af en 
undersøgelse vedrørende klimavenlig beton og potentialerne for 
at anvende dette i byggerier, med det formål at udbrede viden 
herom til byggebranchen, private bygherrer, kommuner og 
regionen. Se budgetaftalens side 14.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 

500    Se under M1. 
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M3 Forslag om centralisering af energidrift og besparelsespotentiale 
på hospitalerne. Se forslag MTU 5.03.  
 
Stillet af Ø. 

400    

Ændringsforslagene M3 – 
M11 sattes til afstemning 
under ét. 
 
For stemte: Ø (5). 
 
Imod stemte: A (13), B 
(3), C (5), F (2), I (1), O 
(4) og V (8), i alt: 36. 
 
Undlod at stemme: 0. 
 
I alt: 41. 
 
Ændringsforslagene M3 – 
M11 var herefter 
forkastet. 

M4 Forslag om regional medfinansiering af et energisekretariat i regi 
af Gate 21 til realisering af den regionale energivision. Se forslag 
MTU-5.07 (c).  
 
Stillet af Ø. 4.300 4.300 4.300 4.300 Se under M3. 

M5 Forslag om legepladsprojekt – oprydning af forurenet jord på 
privatejede, men offentligt tilgængelige legepladser. Se forslag 
MTU 10.07.  
 
Stillet af Ø.  

1.200 10.800 16.200 10.400 Se under M3. 
M6 Pulje til realisering af den regionale klimaplan. Se forslag MTU 

10.10 (b). 
 
Stillet af Ø. 

15.000 15.000 15.000 15.000 Se under M3. 
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M7 Forslag om igangsætning af processen med CO2 reduktion inden 
for transporten i regionen. Forslag MTU 10.05.  
 
Stillet af Ø. 

200 200 200 200 Se under M3. 
M8 Pulje til grønne initiativer i forbindelse med ReVUS.   

 
Stillet af Ø. 

3.200 3.200 3.200 3.200 Se under M3. 
M9 Øget oprensningsindsats for at beskytte drikkevandet i Skuldelev. 

Se forslag MTU 10.20.  
 
Stillet af Ø. 

10.000       Se under M3. 
M10 Forslag om iværksættelse af projekt om ressourcegenanvendelse 

på hospitalerne og afdækning af mulighederne for at genanvende 
klinisk risikoaffald – samarbejde med CLEAN. Se forslag MTU 5.04.  
 
Stillet af Ø. 1.500 2.750 250  Se under M3. 

M11 Forslag om gennemførelse af 2 forsøg med nye metoder til 
jordoprensning, dels på basis af erfaringer fra Collstrop grunden, 
dels med fiksering af tungmetaller i jord. Se forslag MTU 10.04.  
 
Stillet af Ø. 2.300    Se under M3. 
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ÆF 
nummer 

Bevillingsområder, beløb angivet i t.kr. 
2016 2017 2018 2019 Beslutning 

 Regional udvikling - bevillingsområde Øvrig Regional udvikling 2016 2017 2018 2019 Beslutning 
N1 Partierne er enige om at afsætte 2,6 mio. kr. i 2016, stigende til 4,9 

mio. kr. i 2017 og frem, til tiltag, der er centrale for at samle 
parterne i Greater Copenhagen om en fælles vækstdagsorden. 
Det er en betingelse for bevillingen, at partnerkredsen 
samfinansierer, så de samlede midler dækker alle basistjenester 
knyttet til drift af Greater Copenhagen sekretariatet. Se 
budgetaftalens side 12.  
 
Ændringsforslag stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 

2.600 4.900 4.900 4.900 

Ændringsforslag N1 
sattes til afstemning. 
 
For stemte: A (13), B (3), 
C (5), F (2), I (1), O (4) 
og V (8), i alt: 36. 
 
Imod stemte: Ø (5). 
 
Undlod at stemme: 0. 
 
I alt: 41. 
 
Ændringsforslag N1 var 
herefter vedtaget. 

N2 Partierne er enige om, at der skal sikres bedre overgange mellem 
uddannelser, bedre uddannelser m.m. og etableres en 
praktikpladsgaranti. Der afsættes i 2016 3, 5 mio. kr. til dette, 
stigende til 9,8 mio. kr. i 2017, som også skal give et kvalitetsløft i 
erhvervsuddannelserne m.m. Se budgetaftalens side 13.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
 

3.500 9.800     

Ændringsforslag N2 
sattes til afstemning. 
 
For stemte: A (13), B (3), 
C (5), F (2), I (1), O (4) 
og V (8), i alt: 36. 
 
Imod stemte: 0. 
 
Undlod at stemme: Ø (5). 
 
I alt: 41. 
 
Ændringsforslag N2 var 
herefter vedtaget. 
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N3 Sikring af bedre overgange mellem uddannelser, bedre 
uddannelser og etablering af en praktikpladsgaranti. 
Ændringsforslaget finansieres af den i N11 foreslåede 
omprioriteringspulje.  
 
Stillet af Ø. 

2.500 9.800     

Ændringsforslag N3 
bortfaldt som følge af 
afstemningen om N2. 

N4 Partierne er enige om, at regionen fortsætter sin rolle som én 
samlet indgang til viden om omstilling til grøn transport både i 
forhold til miljø, økonomi og erhvervsudvikling, hvorfor partierne 
er enige om, at der afsættes 3,0 mio. kr. årligt i 2016-2019 til 
fortsættelse af el-bilsindsatsen. Se budgetaftalens side 14.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
 

3.000 3.000 3.000 3.000 

Ændringsforslagene N4 – 
N6 sattes til afstemning 
under ét. 
 
For stemte: A (13), B (3), 
C (5), F (2), I (1), O (4), 
V (8) og Ø (5), i alt: 41. 
 
Imod stemte: 0. 
 
Undlod at stemme: 0. 
 
I alt: 41. 
 
Ændringsforslagene N4 – 
N6 var herefter vedtaget. 

N5 Partierne er enige om at afsætte 2 mio. kr. i 2016 til organisationen 
Copenhagen Happy Pride til at understøtte det indledende arbejde 
med henblik på at få World Pride og EuroGames til København i 
2021. Det er en forudsætning for bevillingen, at det sker i tæt 
samarbejde med Wonderful Copenhagen. Se budgetaftalens side 
14.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
 2.000       Se under N4. 
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N6 Partierne er enige om at for at styrke Region Hovedstaden som 
kreativ metropol, afsættes der 5 mio. kr. til Copenhagen Film Fond. 
Det er en forudsætning, at der udover regionen er andre 
kommuner og/eller private parter, der samlet set støtter fonden 
med 8 udover de 8 mio. kr., der allerede er givet fra Københavns 
Kommune. Yderligere betinges det, at de bidragsydende parter i 
fællesskab har udarbejdet en resultatkontrakt/strategi for en 
fremtidssikring og udvikling af fonden som betingelse for 
tildelingen af midler. Se budgetaftalens side 14.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
 5.000       Se under N4. 

N7 Partierne er enige om, at Region Hovedstaden melder sig ud af 
Øresundskomiteen, dersom der ikke opnås enighed med de 
svenske parter om et stærkt Greater Copenhagen-samarbejde. Se 
budgetaftalens side 12.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 

  
    

Ændringsforslag N7 
sattes til afstemning. 
 
For stemte: A (13), B (3), 
C (5), F (2), I (1), O (4) 
og V (8), i alt: 36. 
 
Imod stemte: Ø (5). 
 
Undlod at stemme: 0. 
 
I alt: 41. 
 
Ændringsforslag N7 var 
herefter vedtaget. 
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N8 Forslag om udvikling af tilbud til udsatte unge drenge med 
minoritetsbaggrund med henblik på deltagelse i en 
ungdomsuddannelse. Se forslag EVU 9.02.  
 
Stillet af Ø. 

3.600 3.600 3.600 3.600 

Ændringsforslagene N8 – 
N10 sattes til afstemning 
under ét. 
 
For stemte: Ø (5). 
 
Imod stemte: A (13), B 
(3), C (5), F (2), I (1), O 
(4) og V (8), i alt: 36. 
 
Undlod at stemme: 0. 
 
I alt: 41. 
 
Ændringsforslagene N8 – 
N10 var herefter 
forkastet. 

N9 Forslag om, at beløb afsat til STRING-samarbejde vedr. Femern 
forbindelsen udgår. Se herved forslag MTU 10.06.  
 
Stillet af Ø. -600 -600 -600 -600 Se under N8. 

N10 Færdiggørelse af cykel- og gangsti, langs nordkysten fra Helsingør 
til Hundested. Se forslag MTU 10.21.  
 
Stillet af Ø. 

600 600     Se under N8. 
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N11 Budgetforligspartiernes finansieringsforslag – ændringsforslagene 
K1 og K2, M1 og M2, samt N1 – N2, samt N4-N6 finansieres af den i 
budgetforslaget afsatte omprioriteringspulje, der udgår ved en 
tiltrædelse af ændringsforslagene, og ved ændringsforslag N12. 
 
 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 

-18.300 -21.000 -21.000 -21.000 
Ændringsforslag N11 
vedtaget uden afstemning. 

N12 Finansieringsforslag - Projektet om genanvendelse af jord, affald 
og byggematerialer ophører, som fremsat i forslag fra Erhvervs- og 
vækstudvalget - EVU 9.01, og midlerne omprioriteres. Se 
budgetaftalens side 16. De omprioriterede midler medfinansierer 
forslagene K1 og K2, M1 og M2, N1 – N2, samt N4-N6.  
 
Ændringsforslag stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 

-3.000 -3.000 -3.000 -3.000 
Ændringsforslag N12 
vedtaget uden afstemning. 

N13 Enhedslistens finansieringsforslag - Ændringsforslagene M8 og N3 
finansieres ved en tilsvarende reduktion af den i budgetforslaget 
afsatte omprioriteringspulje. Ændringsforslagene K6, K7, L1-L3 M3, 
M4 – M7, M9 - M11, samt N8 - N10 finansieres af den i 
budgetforslaget afsatte pulje på 40 mio. kr. til ReVUS-initiativer, 
der udgår ved en tiltrædelse af ændringsforslagene. 
 
Stillet af Ø. 

-40.000 -40.000 -40.000 -40.000 

Ændringsforslag N13 
forkastet uden 
afstemning. 

N14 Enhedslistens finansieringsforslag - Ændringsforslagene K6, K7, L1- 
L3, M3, M4 – M7, M9 – M11, samt N8 - N10 finansieres i 2017, 
udover af den ovenfor angivne finansiering, ved en reduktion af 
det i budgetforslaget afsatte tilskud Wonderful Copenhagen med 
5,45 mio. kr.  
 
Stillet af Ø. 

 
-5.450 

  

Ændringsforslag N14 
forkastet uden 
afstemning. 
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ÆF 
nummer 

Bevillingsområder, beløb angivet i t.kr. 
2016 2017 2018 2019 Beslutning 

 Investeringsbudget 2016 2017 2018 2019 Beslutning 
O1 Partierne er enige om, at de i budgetforslaget afsatte midler til et 

partikelanlæg overføres til renoveringspuljen, idet partierne frit 
kan disponere over anlægsrammen i aftaleperioden, hvis 
Sundhedsstyrelsen giver tilladelse til, at der på Rigshospitalet kan 
etableres et kompakt partikelanlæg. Se budgetaftalens side 11.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
 

- Partikelanlæg 
- Renoveringspulje 

  
-16.000 
16.000 

-125.000 
125.000 

Ændringsforslag O1 
sattes til afstemning. 
 
For stemte: A (13), B (3), 
C (5), F (2), I (1), O (4) 
og V (8), i alt: 36. 
 
Imod stemte: 0. 
 
Undlod at stemme: Ø (5). 
 
I alt: 41. 
 
Ændringsforslag O1 var 
herefter vedtaget. 
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 Øvrige 
2016 2017 2018 2019 Beslutning 

P1 Partierne er enige om, at effektiviseringer og udbud på 
transportområdet, administrative besparelser (inkl. taxa og 
konsulentydelser) skal bidrage til en forbedring af regionens 
økonomi for 22 mio. kr. fra 2017, samt øget fokus på anvendelse af 
videotolkning. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 
 

    

Ændringsforslag P1 
sattes til afstemning. 
 
For stemte: A (13), B (3), 
C (5), F (2), I (1), O (4), 
V (8) og Ø (5), i alt: 41. 
 
Imod stemte: 0. 
 
Undlod at stemme: 0. 
 
I alt: 41. 
 
Ændringsforslagene P1 
var herefter vedtaget. 

P2 Udover de af budgetforligspartierne stillede ændringsforslag 
indarbejdes budgetaftalens tekst i øvrigt i budgettet for 2016 - 19.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, O og V 

    

Ændringsforslag P2 
sattes til afstemning. 
 
For stemte: A (13), B (3), 
C (5), F (2), I (1), O (4) 
og V (8), i alt: 36. 
 
Imod stemte: 0. 
 
Undlod at stemme: Ø (5). 
 
I alt: 41. 
 
Ændringsforslag P2 var 
herefter vedtaget. 

 
 


