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Til: Regionsrådets medlemmer 

Henvendelse til sundhedsministeren vedr. Nyt Hospital Nordsjælland 
 
Ved forretningsudvalgets behandling af sag nr. 5 om henvendelse til sundhedsministe-
ren om kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Nordsjælland blev der stillet spørgsmål til 
baggrunden for administrationens indstilling og initiativet hertil.  
 
Det fremgår af sagen, at der i februar 2015 blev rettet henvendelse til den daværende 
sundhedsminister med anmodning om udvidelse af investeringsrammen for hospitalet 
med henblik på, at regionen af egne midler kunne finansiere et produktionskøkken. 
Ministeren gav afslag.  
 
Det dispositionsforslag, som regionsrådet godkendte i juni 2016, indeholder ikke et 
produktionskøkken, men der er i projekteringen taget højde for en eventuel senere ud-
videlse af modtagekøkkenet til et produktionskøkken. Det fremgår af mødesagen fra 
juni, at der i det konsoliderede dispositionsforslag er ”indarbejdet strategier for udvi-
delsesmuligheder for hhv. produktionskøkken, senge og ambulatorierum, som kan til-
bygges efter ibrugtagning af det nye hospital eller projekteres, såfremt licitationsresul-
tatet tillader det (positive change requests)”. 
 
Regionsrådets 1. næstformand rettede i begyndelsen af februar måned i år henvendelse 
til regionsrådsformanden med forslag om, at der blev rettet en fornyet henvendelse om 
finansiering af et produktionskøkken til den nye sundhedsminister.  
 
Formanden rådførte sig med administrationen om forslaget. Det var administrationens 
vurdering, at en sådan henvendelse måtte kræve en forudgående politisk forelæggelse, 
bl.a. under hensyntagen til den reduktion af sengeantal og ambulatorierum, som var 
foretaget i dispositionsforslaget. Det var samtidig administrationens råd, at henvendel-
sen skulle rettes til ministeren nu, idet et positivt svar ville få betydning for det dispo-
sitionsforslag, der efter planen skal forelægges rådet til [maj] mødet. 
 
Administrationen udarbejdede derfor efter aftale med formanden en mødesag med 
indstilling om henvendelse til ministeren om udvidelse af investeringsrammen under 
den forudsætning, at regionen selv kunne finansiere og prioritere anvendelsen af en 
udvidet ramme. 

  



 

 
Det er fast praksis ved udarbejdelse af dagsordner til udvalg og regionsråd, at det 
fremgår, om en sag forelægges på et medlems eller på administrationens initiativ. 
Denne sag burde være lagt op som et medlemsforslag, da tydelighed i forhold til ini-
tiativretten m.v. generelt er vigtigt, hvor også det eksplicit står, hvad der er administra-
tionens bemærkninger.  
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