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STYRELSESVEDTÆGT  

FOR 

REGION HOVEDSTADEN 

 

Kapitel 1 

Regionsrådet 

§ 1. Regionsrådet består af 41 medlemmer, jfr. § 8 i lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner 
m.v. (i det følgende kaldet regionsloven). 

§ 2. Regionsrådet er Region Hovedstadens øverste myndighed, og fastlægger 
retningslinjerne for regionens virksomhed. 

 Stk. 2. Regionsrådet har den umiddelbare forvaltning af regionens anliggender bortset 
fra de opgaver, som i henhold til loven varetages af forretningsudvalget. 

Stk. 3. Regionsrådet vedtager regionens budget og godkender dens regnskab. 

 Stk. 4. Regionsrådet fastlægger strategi for udviklingen på regionens ansvarsområder og 
vedtager planer og politikker for udviklingen af regionens virksomhed, herunder 

- Sundhedsplaner 
- Specialeplaner 
- Praksisplaner 
- Sundhedsberedskab og præhospital indsats 
- Regional vækst- og erhvervsudvikling 
- Jordforurening og råstofplanlægning 
- Forskningspolitik 
- Arbejdsmiljøpolitik 
- Løn- og personalepolitik 
- Indkøbspolitik og 
- Kommunikationspolitik 

Stk. 5. Regionsrådet fastlægger generelle administrative retningslinjer for regionens 
virksomhed, herunder 

- Kasse- og regnskabsregulativ 
- Revisionsregulativ og 
- Retningslinjer for ansættelse og afskedigelse af regionens personale 

Stk. 6. Regionsrådet godkender aftaler med andre myndigheder, herunder 

- Sundhedsaftaler med kommunerne, og 
- Rammeaftaler med kommunerne på det sociale område 
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Stk. 7. Regionsrådet vælger medlemmer til de udvalg, råd, nævn m.v., hvor Region 
Hovedstaden i henhold til lovgivningen eller andre bestemmelser skal være 
repræsenteret.  

§ 3.  Regionsrådet vælger en formand og en første og anden næstformand, jfr. regionslovens § 
9. 

§ 4.  De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af regionsrådets møder 
fastsættes i regionsrådets forretningsorden, jfr. regionslovens § 3. 

 

Kapitel 2 

Regionsrådsformanden 

§ 5. De nærmere regler om regionsrådsformandens opgaver i forbindelse med regionsrådets 
mødevirksomhed fastsættes i forretningsordenen, jfr. regionslovens §§ 10 og 16, jfr. § 30 
i lov om kommunernes styrelse. 

§ 6. Regionsrådsformanden varetager som øverste daglige leder af regionens samlede 
administration de funktioner, der fremgår af regionslovens § 16, jfr. §§ 30-33 i lov om 
kommunernes styrelse. 

 Stk. 2. Regionsrådsformanden sørger for, at der i fornødent omfang indhentes erklæring 
fra forretningsudvalget og de stående udvalg inden regionsrådet træffer beslutning i en 
sag. 

 Stk. 3. Regionsrådsformanden påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes 
uden unødig forsinkelse. Regionsrådsformanden kan af forretningsudvalget, de stående 
udvalg og af administrationen forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt 
dem, og om sagernes ekspedition. 

 Stk. 4. Regionsrådsformanden påser, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres 
uden fornøden bevilling, og påser, at udgifter og indtægter føres i overensstemmelse 
med de af Økonomi- og Indenrigsministeriet og regionsrådet fastsatte regler. Finder 
regionsrådsformanden, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, 
forelægges spørgsmålet for regionsrådet. 
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Kapitel 3 

Forretningsudvalget 

§ 7.  Forretningsudvalgets 15 medlemmer vælges blandt regionsrådets medlemmer, jfr. 
regionsloven § 13. Formanden for regionsrådet er født formand for forretningsudvalget, 
jfr. regionsloven § 14. 

 Forretningsudvalget udarbejder i henhold til regionslovens §§ 18 og 23 til forelæggelse 
for regionsrådet forslag til 

- Regionens årsbudget 
- Regionens årsregnskab 
- Regionens kasse- og regnskabsregulativ 
- Regionens revisionsregulativ  

§ 8.  Forretningsudvalget har i henhold til § 18 stk. 2 – 4 i lov om kommunernes styrelse, jfr. 
regionslovens § 36, indseende med de økonomiske og almindelige administrative 
forhold inden for samtlige regionens administrationsområder og udvalgets erklæring 
skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen forelægges for 
regionsrådet til beslutning.  

Stk. 2. Forretningsudvalget udarbejder til forelæggelse for regionsrådet forslag til 

- retningslinjer for ansættelse og afskedigelse af regionens personale. 

Stk. 3. Forretningsudvalget har ansvar for varetagelse af den umiddelbare forvaltning af 
anliggender, der vedrører regionens kasse- og regnskabsvæsen og løn- og 
personaleforhold, og ansvar for varetagelsen af regionens økonomiske planlægning og 
forestår regionens samlede planlægningsopgaver. 

§ 9. Forretningsudvalget fastsætter herudover regler om 

- indberetninger fra regionens administration med henblik på udvalgets udøvelse af 
budget- og bevillingskontrol, og 

- i hvilket omfang regionens værdier skal forsikres. 

Stk. 2. Forretningsudvalget fører tilsyn med 

- at forvaltningen af regionens kasser og regionens regnskabsføring er forsvarlig, 
- at regionens arkivalier opbevares på betryggende måde, og 
- løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jfr. regionslovens 

§ 37. 

Stk. 3. Forretningsudvalget varetager rådgivende funktioner - i form af 
politikformulerende og politikkontrollerende funktioner - over for regionsrådet på de 
områder, som ikke er henlagt til de stående udvalg, jfr. kapitel 4.  
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Kapitel 4 

Stående udvalg 

§ 10. Der nedsættes følgende udvalg: 

 Sundhedsudvalg 

 Psykiatriudvalg 

 Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde  

 Erhvervs- og vækstudvalg 

 Miljø- og trafikudvalg 

 IT- og afbureaukratiseringsudvalg  

Stk. 2. Udvalgene har en forpligtelse til at inddrage borgere, patienter, pårørende, 
fagfolk, organisationer og andre relevante aktører, hvor det er relevant og muligt.  

§ 11. Medlemmerne af stående udvalg vælges blandt regionsrådets medlemmer.  

 Stk. 2. Udvalgene vælger selv deres formand og næstformand. Ethvert medlem af 
udvalget er forpligtet til at modtage valg til formand og næstformand.  

 Stk. 3. Udvalgene udøver deres virksomhed i møder. Udvalgene er beslutningsdygtige, 
når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger træffes ved 
stemmeflertal.  

 Stk. 4. Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden. 

Stk. 5. Ethvert medlem kan forlange afvigende meninger kort tilført 
beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til anden 
myndighed, kræve at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det 
pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse 
for sit standpunkt.   

§ 12. Hvis et udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal 
der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med 
inddragelse af forretningsudvalget og regionsrådets formand.  

 

 

Sundhedsudvalget 

§ 13. Udvalget består af 9 medlemmer. 
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 Stk. 2. Udvalget varetager rådgivende funktioner over for regionsrådet i form af 
politikformulerende og politikkontrollerende virksomhed på det somatiske 
sundhedsområde som følger: 

a. Patientforløb 
b. Kvalitet i hospitalssektor og praksissektor 
c. Patientsikkerhed i hospitalssektor og praksissektor 
d. Kapacitet og akutbetjening 

Udvalget følger op på, om fastsatte mål i planer, politikker mv. realiseres inden for de 
ovennævnte områder. 

Udvalget udarbejder, på foranledning af forretningsudvalget, forslag til budget inden for 
de ovennævnte områder. 

 

Psykiatriudvalget 

§ 14. Udvalget består af 9 medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget varetager rådgivende funktioner over for regionsrådet i form af 
politikformulerende og politikkontrollerende virksomhed på det psykiatriske område 
som følger: 

a. Patientforløb 
b. Kvalitet i psykiatri og praksissektor 
c. Patientsikkerhed i psykiatri og praksissektor 
d. Recovery og netværksinddragelse 
e. Tvang 
f. Psykisk syge med alkohol- og stofmisbrug 
g. Den Sociale Virksomhed 

Udvalget følger op på, om fastsatte mål i planer, politikker mv. realiseres inden for de 
ovennævnte områder.  

Udvalget udarbejder, på foranledning af forretningsudvalget, forslag til budget inden for 
de ovennævnte områder. 
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Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde 

§ 15. Udvalget består af 9 medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget varetager rådgivende funktioner over for regionsrådet i form af 
politikformulerende og politikkontrollerende virksomhed på følgende områder: 

a. Udvikling af praksissektoren, herunder relationerne til praksisplanudvalg og 
samarbejdsudvalg 

b. Samarbejdet med kommunerne 
c. Relationerne til Sundhedskoordinationsudvalget 
d. Relationerne til Patientinddragelsesudvalget 
e. Ulighed i sundhed 

Udvalget følger op på, om fastsatte mål i planer, politikker mv. realiseres inden for de 
ovennævnte områder. 

Udvalget udarbejder, på foranledning af forretningsudvalget forslag til budget inden for 
de ovennævnte områder. 

 

Erhvervs- og vækstudvalget 

§ 16. Udvalget består af 9 medlemmer.  

Stk. 2. Udvalget varetager rådgivende funktioner over for regionsrådet i form af 
politikformulerende og politikkontrollerende virksomhed på følgende områder: 

a. Den regionale vækst- og udviklingsstrategi 
b. Relationerne til Vækstforum  
c. Uddannelsesplanlægning 
d. Samarbejde med beskæftigelsesområdet 
e. Kulturinitiativer 
f. Internationalisering, herunder Øresundssamarbejdet   
g. Forskning og innovation, herunder offentlig- privat innovation og iværksætteri 
h. Partnerskaber med universiteter, virksomheder m.v. 

Udvalget følger op på, om fastsatte mål i planer, politikker mv. realiseres inden for de 
ovennævnte områder. 

Udvalget udarbejder, på foranledning af forretningsudvalget forslag til budget inden for 
de ovennævnte områder. 
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Miljø- og trafikudvalget 

§ 17. Udvalget består af 9 medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget varetager rådgivende funktioner over for regionsrådet i form af 
politikformulerende og politikkontrollerende virksomhed på følgende områder: 

a. Jordforurening, herunder beskyttelse af drikkevand, borgernes sundhed samt natur 
og overfladevand 

b. Råstoffer 
c. Klima 
d. Miljørigtig udvikling af driften inden for regionens virksomhedsområde, herunder 

Agenda 21 og grønt regnskab (hospitaler, trafik og miljø) 
e. Infrastruktur, herunder bidrag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi 
f. Kollektiv trafik og trafikplanlægning 
g. Relationerne til MOVIA 
h. Grøn mobilitet  

Udvalget følger op på, om fastsatte mål i planer, politikker mv. realiseres inden for de 
ovennævnte områder. 

Udvalget udarbejder, på foranledning af forretningsudvalget, forslag til budgettet inden 
for de ovennævnte områder. 

IT- og afbureaukratiseringsudvalg 
 
§ 18. Udvalget består af 9 medlemmer. 
 
Stk. 2.  Udvalget varetager rådgivende funktioner over for regionsrådet i form af 

politikformulerende og politikkontrollerende virksomhed på følgende områder: 
 

a. Sundhedsplatformen 
b. Handlingsplaner og investeringer i IT- og medicoteknologi  
c. Den regionale og fællesoffentlige sundhedsteknologiske udvikling, herunder 

digitaliseringsstrategier, herunder medicoteknologi og telemedicin samt 
brugeranvendelighed i disse forbindelser 

d. Sundhedsteknologi i kvalitetsfondsbyggerierne 
e. IT- og datasikkerhed  
f. Forenkling af  

- administrative procedurer i IT-systemer,  
- regionale vejledninger og procedurer,  
- krav om registrering og dokumentation  

Udvalget følger op på, om fastsatte mål i planer, politikker mv. realiseres inden for 
ovennævnte områder. 

Udvalget udarbejder, på foranledning af forretningsudvalget, forslag til budget inden for 
de ovennævnte områder. 
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Kapitel 5 

Øvrige udvalg 

§ 19. Regionsrådet etablerer et kontaktudvalg, hvor formanden er regionsrådets formand, og 
de øvrige medlemmer er borgmestrene for kommunerne i regionen, jfr. regionsloven § 6. 

§ 20. Regionsrådet kan nedsætte særlige udvalg med henblik på varetagelse af bestemte hverv 
eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for regionsrådet, for 
stående udvalg, jfr. kapitel 4 eller for forretningsudvalget. Regionsrådet bestemmer de 
særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed jf. 
regionslovens § 13, stk. 6 og lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4. 

 

Kapitel 6 

Stedfortrædere 

§ 21. Stedfortrædere for et regionsrådsmedlem indkaldes ved medlemmets forfald af de 
grunde, der er nævnt i regionslovens § 12, jfr. § 15, stk. 2 i lov om kommunernes 
styrelse, uanset hindringens varighed. 

 

§ 22 Stedfortrædere, som indkaldes efter § 21 til at deltage i enkelte møder i regionsrådet, 
vederlægges i overensstemmelse med reglerne i regionslovens § 11, stk. 1, jf. § 16, stk. 8, 
i lov om kommunernes styrelse og § 7, stk. 1, 3. pkt., i bekendtgørelse om vederlag, 
diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv.  

 

Kapitel 7 

   Vederlæggelse 

§ 23. Der udbetales i overensstemmelse med de af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsatte 
regler vederlag for varetagelse af hvervet som formand for de stående udvalg nævnt i 
kapitel 4.  Formandsvederlaget udbetales i overensstemmelse med det i 
Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden fastsatte.  

 

Kapitel 8 

Ændringer og ikrafttrædelse 

§ 24.  Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger med mindst 6 dages 
mellemrum. 
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§ 25. Denne styrelsesvedtægt træder i kraft den 4/2-2014 

Således vedtaget af regionsrådet den 21/1-2014 og den 4/2-2014  

§ 26. Denne styrelsesvedtægt træder i kraft den 14/6-2016 

Således vedtaget af regionsrådet den 17/5-2016 og den 14/6-2016 

 

 

 


