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Vedr.: Risikoafsnit i den politiske sagsskabelon 

 
Risikoafsnit 
 
Risikoafsnittet skal redegøre for administrationens vurdering af mulige risici ved en 
given beslutning. Den politiske stillingtagen bygger på administrationens pligt om at 
oplyse om risici, der vurderes at være af relevant størrelse på det givne oplyste grund-
lag.  
 
Hvad er inkluderet i afsnittet? 
 
Da risici kan defineres bredt og da administrationen skal oplyse på baggrund af et pro-
portionalitetsprincip, vil samtlige sager som stående udvalg, forretningsudvalget og 
regionsrådet bliver forelagt altså ikke være beskrevet uddybende i forhold til eventuel-
le risici, men dette vil skulle klarlægges ift. til større driftssager og til sager, hvor der 
træffes beslutning om nye politiske rammer for regionen. Alle beslutningssager vil 
dermed have dette afsnit udfyldt, hvorimod i orienteringssager vil der blive brugt en 
standardformulering, (jf. underafsnit Hvad hvis der ikke vurderes, at være yderligere 
konsekvenser?). 
 
Følgende liste viser, hvilke konsekvenser som afsnittet rummer:  
 
Yderligere økonomiske risici (udover de bevillingstekniske konsekvenser) 
Her bedes man specielt have fokus på at få klarlagt eventuelle yderligere økonomiske 
risici, som en given beslutning kan have udover det bevillingstekniske. Er der fx klar-
lagt at regionen ikke har yderligere ansvar for fx medfinansiering af konferencer el. 
lign. 
 
Påvirkning på borgere og patienter 
Her skal der være særligt fokus på de konsekvenser beslutningen vil have i forhold til 
borgere og patienter. På hvilken måde vil de opleve beslutningen. Eksempelvis i for-
hold til et ændret serviceniveau.    
 
Påvirkning på ansatte 



   Side 2 

 

Her skal der være særligt fokus på, hvordan beslutningen vil have indflydelse på de 
ansatte, herunder eksempelvis konsekvenser i forhold til måden at kunne udføre opga-
ven, arbejdsmiljø samt andre personalemæssige konsekvenser.    
 
Påvirkning på samarbejdsrelationer, herunder kommuner, andre regioner, regerin-
gen.  
Her bedes man specielt have fokus på om fx kommuner, andre regioner eller andre 
eksterne samarbejdspartnere ville kunne være imod en given beslutning, og såfremt 
det er vurderingen klarlægge, hvilke konsekvenser administrationen således vurderer 
dette kan få.  
 
Driftsmål 
Her bedes man specielt have fokus på om en given beslutning går imod de, af regions-
rådet, fastsatte driftsmål.  
 
Risikoafsnittet vil skulle indeholde administrationens vurdering af en given risiko, 
som administrationen på det givne tidspunkt vurderer som relevant. Der vil blive set 
på to elementer; størrelse af risikoen samt sandsynligheden for at risikoen indtræffer. 
Der vil altså ikke være en procentmæssig vurdering, men en beskrivelse af administra-
tionens vurdering hertil. 
 
Derudover vil risikoafsnittet også være afgrænset i forhold til, at det vil være kendte 
og forudsete risici, der forelægges, og at der skal tages forbehold for ukendte risici, 
der kan få indflydelse efter en beslutning er truffet.  
 
Risikoafsnittet vil ikke indebære en bevillingsteknisk vurdering, altså hvad et projekt 
el. lign. vil koste mm., da dette allerede angives i afsnittet Bevillingstekniske konse-
kvenser (tidligere benævnt Økonomiske konsekvenser).  
 
Hvad hvis der ikke vurderes, at være yderligere konsekvenser? 
 
Såfremt det er vurderingen, at der ikke vil være yderligere konsekvenser ved at tiltræ-
de en given beslutning vil en standardformulering bruges, som skal tydeliggøre at ad-
ministrationen har overvejet eventuelle konsekvenser til en given beslutning. Stan-
dardformuleringen er: ”En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere kon-
sekvenser end det i sagen henviste”. 
 
Denne standardformulering vil blive brugt til samtlige orienteringssager, hvorimod af-
snittet i alle beslutningssager vil skulle udfyldes.  


