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Høringssvar fra miljø- og trafikudvalget - årlig opdatering af kongeindikatorer,
ambitionsniveauer og driftsmål
Som led i den årlige opdatering har miljø- og trafikudvalget drøftet administrationens forslag til opdatering af nuværende kongeindikatorer, driftsmål og ambitionsniveauer inden for udvalgets område.
Udvalget er enige i de foreslåede ændringer, idet det er udvalgets opfattelse, at kongeindikatorer, driftsmål og ambitionsniveauer med de foreslåede justeringer giver gode
muligheder for at følge driften tæt med fokus på effektivisering og realisering af de
politiske målsætninger.
Nedenfor redegøres for forslag til opdateringer inden for udvalgets område. Øvrige
driftsmål og ambitionsniveauer foreslås videreført uændret bortset fra mindre (tekniske) justeringer i definitionerne.
Kongeindikator for den politiske målsætning "Ekspansive videnmiljøer" (justeret ambitionsniveau)
Indikatoren vedrører pr. 1. januar 2016 alle hospitaler, virksomheder og centre i Region Hovedstaden. Forinden vedrørte det en mindre administrativ forskningsstøtteenhed.
Ambitionsniveauet for kongeindikatoren ekstern finansiering/eksterne indtægter til
forskning og innovation fra offentlige og private kilder foreslås derfor ændret fra et
fast beløb (100 mio. kr. i 2016) til "1 % årlig stigning i eksterne indtægter sammenlignet med det foregående år (målt i faste priser)", idet det er vanskeligt at fastlægge et
realistisk konkret mål uden en baseline. Udvalget anbefaler, at der, som led i udvikling
af den koncernfælles handlingsplan for forskning, bliver fastlagt et ambitiøst absolut
mål for ekstern finansiering af forskning fra 2018 baseret på baseline for 2016.
Ventetid på både V1 - og V2 - kortlægninger (justeret driftsmål og ambitionsniveau)
Det hidtidige V1-driftsmål med 90 % endelige kortlægninger inden for 4 uger foreslås
ændret, således at der fremadrettet måles samlet på regionens kortlægningsafgørelser
både V1(mistanke om forurening) - og V2 (konstateret forurening) - kortlægninger.
Samtidig justeres ambitionsniveauet, således at ventetiden reduceres fra 4 uger til 3
uger - og ambitionsniveauet for målopfyldelse ændres fra 90 % til 80 %. Dermed må-

les der på et større antal sager, og samlet set vil grundejeren opleve, at en afgørelse om
kortlægning har samme servicemål - uanset om det er en V1- eller V2-kortlægning.
Afslutning af V2 - undersøgelser (udgår)
Det foreslås, at driftsmålet for miljøprioriterede V2 - undersøgelser udgår, idet det er
mindre egnet som driftsmål, da der ofte vil være behov for at igangsætte supplerende
undersøgelser, som indebærer, at målet om, at 90 % af undersøgelserne afsluttes inden
for en sagsbehandlingstid på 15 måneder, i sagens natur ikke kan overholdes. Der vil
fremadrettet blive målt på V2-kortlægninger jf. ovenfor. V2 - undersøgelser følges
fortsat som lokalt driftsmål.
Beskyttet m3 drikkevand (nyt driftsmål)
Det foreslås, at der en gang om året måles på, hvor mange kubikmeter drikkevand, der
beskyttes. Målet opgøres som andel af færdigbeskyttede grundvandsområder. Driftsmålet vil sikre fokus på opfyldelse af den politiske målsætning i Jordplanen om, at 80
% af regionens grundvandsressource inden 2025 skal være beskyttet mod jordforureninger, der udgør en høj risiko for grundvandet. Ambitionsniveau for årlig andel af
færdigbeskyttede grundvandsområder fastlægges inden udgangen af 2016.
Ekstern finansiering/eksterne indtægter til forskning og innovation fra offentlige og
private kilder (uændret driftsmål ændret ambitionsniveau)
Driftsmålet vedrører pr. 1. januar 2016 alle hospitaler, virksomheder og centre i Region Hovedstaden. Ændret ambitionsniveau: 1 % årlig stigning i eksterne indtægter
sammenlignet med det foregående år (målt i faste priser). Som led i udvikling af den
koncernfælles handlingsplan for forskning vil der for 2018 og frem blive fastlagt et
konkret ambitiøst mål for ekstern finansiering af forskning. Øget fokus på hjemtagning af eksterne midler i form af indtægter bidrager til at realisere den politiske målsætning om ekspansive videnmiljøer.
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