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Til: Regionsrådet 

Regionsrådsmødet den 15. maj 2018  
 
Medlemskab forhandlingsgruppe til afholdelse af forhandlingsmøder med 
PLO   
 
 
Af konstitueringsaftalen for Region Hovedstaden for 2018-2021 fremgår et poli-
tisk ønske om at nedsætte en tværpolitisk forhandlingsgruppe, der skal genoptage 
arbejdet med at få flere læger med speciale i almen medicin tilknyttet Akuttelefo-
nen 1813 og snarest muligt finde et kompromis, der tilfredsstiller de relevante par-
ter. 
 
Det politiske ønske er i konstitueringsaftalen nævnt i forbindelse med omtalen af 
Sundhedsudvalget.  
 
Sundhedsudvalget har derfor på sit møde den 23. april 2018 nedsat et underudvalg 
som tværpolitisk forhandlingsgruppe og udpeget fire medlemmer til underudval-
get, herunder en formand, efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ. Sundheds-
udvalgets formand blev på mødet bemyndiget til at modtage navnet på en repræ-
sentant fra valggruppen IVØ til underudvalget. 
 
Sundhedsudvalget besluttede på mødet endvidere at tildele forhandlingsgruppen 
mandat til at forestå forhandlinger med PLO. 
 
Forhandlingsgruppen forelægger den 28. august 2018 Sundhedsudvalget resul-
tatet af sine forhandlinger, hvorefter forretningsudvalget og regionsrådet fore-
lægges resultaterne hhv. den 18. og den 25. september 2018. 
 
Det har efterfølgende vist sig, at underudvalg nedsat af et stående udvalg alene kan 
nedsættes med medlemmer valgt blandt det stående udvalgs medlemskreds. 
 
Da den tværpolitiske forhandlingsgruppe ønskes nedsat med bl.a. medlemmer, 
som ikke samtidig er medlemmer af Sundhedsudvalget, forelægges sagen her-
med regionsrådet med henblik på regionsrådets nedsættelse af forhandlings-
gruppen og udpegning af gruppens medlemmer. 



   Side 2 

 

Forhandlingsgruppen foreslås nedsat af regionsrådet med de ovennævnte i 
Sundhedsudvalgets beslutning omtalte mandater og opgaver. Forhandlings-
gruppen foreslås nedsat som et særligt udvalg under Sundhedsudvalget i perio-
den fra datoen for regionsrådets møde, og indtil Sundhedsudvalget konklude-
rer, at gruppens arbejde er tilendebragt. Medlemskab af forhandlingsgruppen er 
ikke særligt honoreret. 
 
Valg af to eller flere medlemmer foretages i medfør af lov om kommunernes 
styrelse, som også finder anvendelse for regionerne, som forholdstalsvalg. Ved 
valg af fem medlemmer til forhandlingsgruppen tilfalder der dermed valggrup-
pen ABCFOÅ fire medlemmer og valggruppen IVØ ét medlem. 
 
Sagen forelægges uden for regionsrådets dagsorden med henblik på at kunne 
gennemføre forhandlingsgruppens 1. møde snarest muligt.  
 
Valggruppen ABCFOÅ har oplyst, at den ønsker, at følgende udpeges som 
medlemmer af forhandlingsgruppen: 
 
- Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (A), formand   
- Regionsrådsmedlem Karin Friis Bach (B) 
- Regionsrådsmedlem og formand for Sundhedsudvalget Christoffer Buster 
Reinhardt (C) 
- Regionsrådsmedlem Henrik Thorup. 
 
Valggruppen IVØ har oplyst, at den om muligt vil oplyse navnet på valgrup-
pens kandidat til medlemskab af forhandlingsgruppen på mødedagen. 
 
Såfremt valggruppen IVØ ikke har mulighed for at oplyse et navn på mødeda-
gen, bemyndiges Sundhedsudvalgets formand til at modtage et navn fra valg-
gruppen. 
 
 


