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Afstemningsdagsorden med beslutninger fra regionsrådets 2. behandling af budget for 2019-2022, den 25. september 2018    

      
Der er mellem partierne Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance den 10. 
september 2018 indgået budgetaftale.    

      
Budgetaftalen indeholder en række ændringsforslag til det budgetforslag for 2019-2022, som regionsrådet førstebehandlede den 21. 
august 2018.  Forretningsudvalget har på sit møde den 18. september 2018 anbefalet, at ændringsforslagene i budgetaftalen indarbejdes i 
budgetforslaget ved regionsrådets 2. behandling af budgettet. Budgetaftalen er vedlagt som bilag til forretningsudvalgets og regionsrådets 
dagsorden. 
  
Forretningsudvalget vedtog på sit møde den 18. september 2018 også, at anbefale regionsrådet, at der foretages 
en præcisering af bevillingsreglerne vedr. gaver og donationer. Da forslaget til budget 2019-2022 indeholder en 
beskrivelse af disse bevillingsregler, behandles forretningsudvalgets anbefaling som en budgetbemærkning 
foreslået af forretningsudvalget     

      
Herudover har Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten fremsat ændringsforslag. Ved udløbet af fristen for fremsættelse af 
ændringsforslag den 20. september 2018 var der ikke modtaget yderligere ændringsforslag fra regionsrådets medlemmer. 
Administrationen har fremsat enkelte ændringsforslag af teknisk karakter.   
  
I nærværende afstemningsdagsorden er ændringsforslagene til brug for regionsrådets behandling indarbejdet under det relevante 
bevillingsområde sammen med forslag til finansiering af ændringsforslagene. Ændringsforslag uden beløb er forslag til 
budgetbemærkninger.   
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ÆF 
nummer 

Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr.  
+ = merudgift/mindreindtægt 
-= mindreudgift/merindtægt 

2019 2020 2021 2022 Beslutning 

  Sundhed - Amager og Hvidovre Hospital      
A1 Løft i Akutmodtagelserne – se budgetaftalens side 5f og 12. 

 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O8-
O11, P1 og X1. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

+11,0 
 

+11,0 
 

+11,0 
 

+11,0 
 

Ændringsforslagene A1 og A2 blev sat til 
afstemning under ét. 
 
Ændringsforslagene A1 og A2 blev 
vedtaget uden afstemning. 

A2 Flere midler til socialsygeplejersker – se budgetaftalens side 
9f og 12. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O8-
O11, P1 og X1. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

+0,5 
 

+0,5 
 

+0,5 
 

+0,5 
 

Se under A1. 

A3 Reduktion af besparelse – se enhedslistens ændringsforslag 
nr. 1. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O12 og 
O13. 
 
Stillet af Ø 
 
Administrationen bemærker, at forslaget skal opfattes som 
et underændringsforslag til forslag O7, idet forslagene 
anfører samme finansieringskilde (finansieringsforslag O12). 
Der skal således stemmes om dette forslag, før der kan 
stemmes om forslag O7. 
 
Administrationen anbefaler, at der stemmes samlet om 
enhedslistens ændringsforslag nr. 1, dvs. følgende gruppe af 

+21,5 +21,5 +21,5 +21,5 Ændringsforslagene A3, B3, C2, D3, E1, F3, 
H3, I1, J1 blev sat til afstemning under ét.. 
 
Der blev begæret særskilt afstemning: 
 
For stemte: Ø (4). 
 
Imod stemte: A (13), B (3), C (5), F (3), I (2), 
O (3), V (6) og Å (2), i alt 37. 
 
Undlod at stemme: 0. 
 
I alt 41. 
 
Ændringsforslag A3 var herefter forkastet. 
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udgiftskrævende ændringsforslag {A3, B3, C2, D3, E1, F3, H3, 
I1, J1} 

A4 Budgetbemærkning: ”Vi har besluttet at afskaffe den 
hidtidige pulje til kapacitetsudvidelser. Hospitalerne skal i 
stedet selv tilrettelægge deres økonomi, så de er i stand til at 
handle på uforudsete udgifter. Vi forventer således også, at 
de afsætter de nødvendige midler til områder, som er 
udfordret af udrednings- og behandlingsretten” – se 
budgetaftalens side 3. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

    Ændringsforslagene A4, B5, C3, D4, E2, F5, 
G10 og H6 blev behandlet samtidig. 
 
Ændringsforslagene blev vedtaget uden 
afstemning. 
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ÆF 
nummer 

Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr. 2019 2020 2021 2022 Beslutning 

  Sundhed - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital      
B1 Løft i Akutmodtagelserne – se budgetaftalens side 5f og 12. 

 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O8-
O11, P1 og X1. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å  
 

+10,2 +10,2 +10,2 +10,2 Ændringsforslagene B1 og B2 blev sat til 
afstemning under ét. 
 
Ændringsforslagene B1 og B2 blev 
vedtaget uden afstemning. 

B2 Giftlinjen – se budgetaftalens side 10 og 12. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O8-
O11, P1 og X1. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å  
 

+3,0 
 

+3,0 +3,0 +3,0 Se under B1. 

B3 Reduktion af besparelse – se enhedslistens ændringsforslag 
nr. 1. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O12 og 
O13. 
 
Stillet af Ø 
 
Administrationen bemærker, at forslaget skal opfattes som et 
underændringsforslag til forslag O7, idet forslagene anfører 
samme finansieringskilde (finansieringsforslag O12). Der skal 
således stemmes om dette forslag, før der kan stemmes om 
forslag O7. 
 
Administrationen anbefaler, at der stemmes samlet om 
enhedslistens ændringsforslag nr. 1, dvs. følgende gruppe af 
udgiftskrævende ændringsforslag {A3, B3, C2, D3, E1, F3, H3, 
I1, J1} 

+17,6 +17,6 +17,6 +17,6 Forslaget er behandlet i forbindelse med 
afstemningen om ændringsforslag A3. 
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B4 Fjernelse af udvalgte besparelser (arbejdsmedicin) – se 
enhedslistens ændringsforslag nr. 2. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O14. 
 
Stillet af Ø 
 
Administrationen anbefaler, at der stemmes samlet om 
enhedslistens ændringsforslag nr. 2, dvs. følgende gruppe af 
udgiftskrævende ændringsforslag {B4, F4, H4, H5} 
 

+1,5 +0,5 +0,5 +0,5 Ændringsforslagene B4, F4, H4 og H5 blev 
sat til afstemning under ét.. 
 
Der blev begæret særskilt afstemning: 
 
For stemte: Ø (4). 
 
Imod stemte: A (13), B (3), C (5), F (3), I (2), 
O (3), V (6) og Å (2), i alt 37. 
 
Undlod at stemme: 0. 
 
I alt 41. 
 
Ændringsforslag B4 var herefter forkastet. 
 

B5 Budgetbemærkning: ”Vi har besluttet at afskaffe den 
hidtidige pulje til kapacitetsudvidelser. Hospitalerne skal i 
stedet selv tilrettelægge deres økonomi, så de er i stand til at 
handle på uforudsete udgifter. Vi forventer således også, at 
de afsætter de nødvendige midler til områder, som er 
udfordret af udrednings- og behandlingsretten” – se 
budgetaftalens side 3. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

    Forslaget er behandlet i forbindelse med 
ændringsforslag A4. 
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ÆF 
nummer 

Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr. 2019 2020 2021 2022 Beslutning 

  Sundhed - Bornholms Hospital        
C1 Flere midler til socialsygeplejersker – se budgetaftalens side 

9f og 12. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O8-
O11, P1 og X1. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

+0,5 +0,5 +0,5 +0,5 Ændringsforslag C1 blev vedtaget uden 
afstemning. 

C2 Reduktion af besparelse – se enhedslistens ændringsforslag 
nr. 1. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O12 og 
O13. 
 
Stillet af Ø 
 
Administrationen bemærker, at forslaget skal opfattes som et 
underændringsforslag til forslag O7, idet forslagene anfører 
samme finansieringskilde (finansieringsforslag O12). Der skal 
således stemmes om dette forslag, før der kan stemmes om 
forslag O7. 
 
Administrationen anbefaler, at der stemmes samlet om 
enhedslistens ændringsforslag nr. 1, dvs. følgende gruppe af 
udgiftskrævende ændringsforslag {A3, B3, C2, D3, E1, F3, H3, 
I1, J1} 
 

+3,0 +3,0 +3,0 +3,0 Forslaget er behandlet i forbindelse med 
afstemningen om ændringsforslag A3. 

C3 Budgetbemærkning: ”Vi har besluttet at afskaffe den 
hidtidige pulje til kapacitetsudvidelser. Hospitalerne skal i 
stedet selv tilrettelægge deres økonomi, så de er i stand til at 
handle på uforudsete udgifter. Vi forventer således også, at 
de afsætter de nødvendige midler til områder, som er 

    Forslaget er behandlet i forbindelse med 
ændringsforslag A4. 
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udfordret af udrednings- og behandlingsretten” – se 
budgetaftalens side 3. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
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ÆF 
nummer 

Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr. 2019 2020 2021 2022 Beslutning 

  Sundhed - Herlev og Gentofte Hospital      
D1 Løft i Akutmodtagelserne – se budgetaftalens side 5f og 12. 

 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O8-O11, 
P1 og X1. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å  
 

+10,1 +10,1 +10,1 +10,1 Ændringsforslagene D1 og D2 blev sat til 
afstemning under ét. 
 
Ændringsforslagene D1 og D2 blev 
vedtaget uden afstemning. 

D2 Flere midler til socialsygeplejersker – se budgetaftalens side 9f 
og 12. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O8-O11, 
P1 og X1. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

+0,5 +0,5 +0,5 +0,5 Se under D1. 

D3 Reduktion af besparelse – se enhedslistens ændringsforslag nr. 
1. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O12 og 
O13. 
 
Stillet af Ø 
 
Administrationen bemærker, at forslaget skal opfattes som et 
underændringsforslag til forslag O7, idet forslagene anfører 
samme finansieringskilde (finansieringsforslag O12). Der skal 
således stemmes om dette forslag, før der kan stemmes om 
forslag O7. 
 
Administrationen anbefaler, at der stemmes samlet om 
enhedslistens ændringsforslag nr. 1, dvs. følgende gruppe af 
udgiftskrævende ændringsforslag {A3, B3, C2, D3, E1, F3, H3, I1, 
J1} 

+33,1 +33,1 +33,1 +33,1 Forslaget er behandlet i forbindelse med 
afstemningen om ændringsforslag A3. 
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D4 Budgetbemærkning: ”Vi har besluttet at afskaffe den hidtidige 
pulje til kapacitetsudvidelser. Hospitalerne skal i stedet selv 
tilrettelægge deres økonomi, så de er i stand til at handle på 
uforudsete udgifter. Vi forventer således også, at de afsætter 
de nødvendige midler til områder, som er udfordret af 
udrednings- og behandlingsretten” – se budgetaftalens side 3. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

    Forslaget er behandlet i forbindelse med 
ændringsforslag A4. 
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ÆF 
nummer 

Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr. 2019 2020 2021 2022 Beslutning 

  Sundhed – Steno Diabetes Center Copenhagen        
E1 Reduktion af besparelse – se enhedslistens ændringsforslag nr. 

1. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O12 og 
O13. 
 
Stillet af Ø 
 
Administrationen bemærker, at forslaget skal opfattes som et 
underændringsforslag til forslag O7, idet forslagene anfører 
samme finansieringskilde (finansieringsforslag O12). Der skal 
således stemmes om dette forslag, før der kan stemmes om 
forslag O7. 
 
Administrationen anbefaler, at der stemmes samlet om 
enhedslistens ændringsforslag nr. 1, dvs. følgende gruppe af 
udgiftskrævende ændringsforslag {A3, B3, C2, D3, E1, F3, H3, 
I1, J1} 
 

+0,6 +0,6 +0,6 +0,6 Forslaget er behandlet i forbindelse med 
afstemningen om ændringsforslag A3. 

E2 Budgetbemærkning: ”Vi har besluttet at afskaffe den hidtidige 
pulje til kapacitetsudvidelser. Hospitalerne skal i stedet selv 
tilrettelægge deres økonomi, så de er i stand til at handle på 
uforudsete udgifter. Vi forventer således også, at de afsætter 
de nødvendige midler til områder, som er udfordret af 
udrednings- og behandlingsretten” – se budgetaftalens side 3. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

    Forslaget er behandlet i forbindelse med 
ændringsforslag A4. 
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ÆF 
nummer 

Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr. 2019 2020 2021 2022 Beslutning 

  Sundhed - Nordsjællands Hospital 
 

    
F1 Løft i Akutmodtagelserne – se budgetaftalens side 5f og 12. 

 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O8-O11, 
P1 og X1. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å  
 

+8,6 +8,6 +8,6 +8,6 Ændringsforslagene F1 og F2 blev sat til 
afstemning under ét. 
 
Ændringsforslagene F1 og F2 blev 
vedtaget uden afstemning. 
 

F2 Styrkelse af indsats over for overvægtige børn – se 
budgetaftalens side 10 og 12. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O8-O11, 
P1 og X1. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å  
 

+1,0 +1,0 +1,0 +1,0 Se under F1. 
 
 
 
 
 

F3 Reduktion af besparelse – se enhedslistens ændringsforslag nr. 
1. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O12 og 
O13. 
 
Stillet af Ø 
 
Administrationen bemærker, at forslaget skal opfattes som et 
underændringsforslag til forslag O7, idet forslagene anfører 
samme finansieringskilde (finansieringsforslag O12). Der skal 
således stemmes om dette forslag, før der kan stemmes om 
forslag O7. 
 
Administrationen anbefaler, at der stemmes samlet om 
enhedslistens ændringsforslag nr. 1, dvs. følgende gruppe af 

+18,7 +18,7 +18,7 +18,7 Forslaget er behandlet i forbindelse med 
afstemningen om ændringsforslag A3. 
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udgiftskrævende ændringsforslag {A3, B3, C2, D3, E1, F3, H3, 
I1, J1} 
 

F4 Fjernelse af udvalgte besparelser (Patienthotel) – se 
Enhedslistens ændringsforslag nr. 2. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O14. 
 
Stillet af Ø 
 
Administrationen anbefaler, at der stemmes samlet om 
enhedslistens ændringsforslag nr. 2, dvs. følgende gruppe af 
udgiftskrævende ændringsforslag {B4, F4, H4, H5} 
 

+6,6 +6,6 +6,6 +6,6 Forslaget er behandlet i forbindelse med 
afstemningen om ændringsforslag B4. 

F5 Budgetbemærkning: ”Vi har besluttet at afskaffe den hidtidige 
pulje til kapacitetsudvidelser. Hospitalerne skal i stedet selv 
tilrettelægge deres økonomi, så de er i stand til at handle på 
uforudsete udgifter. Vi forventer således også, at de afsætter 
de nødvendige midler til områder, som er udfordret af 
udrednings- og behandlingsretten” – se budgetaftalens side 3. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

    Forslaget er behandlet i forbindelse med 
ændringsforslag A4. 
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ÆF 
nummer 

Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr. 2019 2020 2021 2022 Beslutning 

  Sundhed - Region Hovedstadens Psykiatri      
G1 Udvidelse af den ambulante aktivitet og psykoterapeutisk 

behandling – se budgetaftalens side 12-14. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O8-O11, 
P1 og X1. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å  
 

+6,3 +12,5 +12,5 +12,5 Ændringsforslagene G1 - G9 blev sat til 
afstemning under ét. 
 
Ændringsforslagene G1 - G9 blev vedtaget 
uden afstemning. 
 

G2 Videreførelse af aktivitetsmedarbejdere på intensive 
sengeafsnit – se budgetaftalens side 12-14. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O8-O11, 
P1 og X1. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å  
 

+7,5 +7,5 +7,5 +7,5 Se under G1. 

G3 Styrket bemanding på sengeafsnit – se budgetaftalens side 12-
14. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O8-O11, 
P1 og X1. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å  
 

+5,5 +13 +13 +13 Se under G1. 

G4 Styrket behandling af børn og unge med skizofreni – se 
budgetaftalens side 12-14. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O8-O11, 
P1 og X1. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å  
 

+1,5 +3,0 +3,0 +3,0 Se under G1. 
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G5 Videreførelse af Tværfagligt Udgående Team (TUT) – se 
budgetaftalens side 12-14. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O8-O11, 
P1 og X1. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å  
 

+5,0 +5,0 +5,0 +5,0 Se under G1. 

G6 Pårørendeuddannelse – se budgetaftalens side 12-14. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O8-O11, 
P1 og X1. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å  
 

+0,5 +1,0 +1,0 +1,0 Se under G1. 

G7 Styrket botilbudsbetjening gennem udvidelse af F-ACT – se 
budgetaftalens side 12-14. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O8-O11, 
P1 og X1. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å  
 

+4,0 +8,0 +8,0 +8,0 Se under G1. 

G8 Ekstra ressourcer til interventionsteams – se budgetaftalens 
side 12-14. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O8-O11, 
P1 og X1. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å  
 

+2,0 +4,0 +4,0 +4,0 Se under G1. 

G9 Pulje til samarbejdsprojekter med kommunerne og 
civilsamfund, herunder Headspace (0,5 mio. kr.) - se 
budgetaftalens side 13-14. 
 

+2,0 +2,0 +2,0 2+,0 Se under G1. 
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Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O8-O11, 
P1 og X1. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

G10 Budgetbemærkning: ”Vi har besluttet at afskaffe den hidtidige 
pulje til kapacitetsudvidelser. Hospitalerne skal i stedet selv 
tilrettelægge deres økonomi, så de er i stand til at handle på 
uforudsete udgifter. Vi forventer således også, at de afsætter 
de nødvendige midler til områder, som er udfordret af 
udrednings- og behandlingsretten” – se budgetaftalens side 3. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

    Forslaget er behandlet i forbindelse med 
ændringsforslag A4. 

 
  



16 
 

ÆF 
nummer 

Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr. 2019 2020 2021 2022 Beslutning 

  Sundhed - Rigshospitalet       
H1 Flere midler til socialsygeplejersker – se budgetaftalens side 9f 

og 12. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O8-O11, 
P1 og X1. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

+0,5 +0,5 +0,5 +0,5 Ændringsforslagene H1 og H2 blev sat til 
afstemning under ét. 
 
Ændringsforslagene H1 og H2 blev 
vedtaget uden afstemning. 
 
 

H2 Uddannelse af flere neonatologer (sygdomme hos nyfødte 
børn) – se budgetaftalens side 8f og 12. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O8-O11, 
P1 og X1. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

+1,5 +3,0 +3,0 +3,0 Se under H1. 

H3 Reduktion af besparelse – se enhedslistens ændringsforslag nr. 
1. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O12 og 
O13. 
 
Stillet af Ø 
 
Administrationen bemærker, at forslaget skal opfattes som et 
underændringsforslag til forslag O7, idet forslagene anfører 
samme finansieringskilde (finansieringsforslag O12). Der skal 
således stemmes om dette forslag, før der kan stemmes om 
forslag O7. 
 
Administrationen anbefaler, at der stemmes samlet om 
enhedslistens ændringsforslag nr. 1, dvs. følgende gruppe af 

+50,6 +50,6 +50,6 +50,6 Forslaget er behandlet i forbindelse med 
afstemningen om ændringsforslag A3. 
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udgiftskrævende ændringsforslag {A3, B3, C2, D3, E1, F3, H3, 
I1, J1} 

H4 Fjernelse af udvalgte besparelser (Klinik for rygmarvsskader) – 
se enhedslistens ændringsforslag nr. 2. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O14. 
 
Stillet af Ø 
 
Administrationen anbefaler, at der stemmes samlet om 
enhedslistens ændringsforslag nr. 2, dvs. følgende gruppe af 
udgiftskrævende ændringsforslag {B4, F4, H4, H5} 
 

+1,2 +1,2 +1,2 +1,2 Forslaget er behandlet i forbindelse med 
afstemningen om ændringsforslag B4. 

H5 Fjernelse af udvalgte besparelser (1.gangsfødende) – se 
enhedslistens ændringsforslag nr. 2. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O14. 
 
Stillet af Ø 
 
Administrationen anbefaler, at der stemmes samlet om 
enhedslistens ændringsforslag nr. 2, dvs. følgende gruppe af 
udgiftskrævende ændringsforslag {B4, F4, H4, H5} 
 

+0,9 +0,9 +0,9 +0,9 Forslaget er behandlet i forbindelse med 
afstemningen om ændringsforslag B4. 

H6 Budgetbemærkning: ”Vi har besluttet at afskaffe den hidtidige 
pulje til kapacitetsudvidelser. Hospitalerne skal i stedet selv 
tilrettelægge deres økonomi, så de er i stand til at handle på 
uforudsete udgifter. Vi forventer således også, at de afsætter 
de nødvendige midler til områder, som er udfordret af 
udrednings- og behandlingsretten” – se budgetaftalens side 3. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

    Forslaget er behandlet i forbindelse med 
ændringsforslag A4. 
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ÆF 
nummer 

Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr. 2019 2020 2021 2022 Beslutning 

  Sundhed - Region Hovedstadens Akutberedskab      
I1 Reduktion af besparelse – se enhedslistens ændringsforslag nr. 

1. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O12 og 
O13. 
 
Stillet af Ø 
 
Administrationen bemærker, at forslaget skal opfattes som et 
underændringsforslag til forslag O7, idet forslagene anfører 
samme finansieringskilde (finansieringsforslag O12). Der skal 
således stemmes om dette forslag, før der kan stemmes om 
forslag O7. 
 
Administrationen anbefaler, at der stemmes samlet om 
enhedslistens ændringsforslag nr. 1, dvs. følgende gruppe af 
udgiftskrævende ændringsforslag {A3, B3, C2, D3, E1, F3, H3, 
I1, J1} 
 

+3,7 +3,7 +3,7 +3,7 Forslaget er behandlet i forbindelse med 
afstemningen om ændringsforslag A3. 

  



19 
 

ÆF 
nummer 

Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr. 2019 2020 2021 2022 Beslutning 

  Sundhed - Region Hovedstadens Apotek      
J1 Reduktion af besparelse – se enhedslistens ændringsforslag nr. 

1. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O12 og 
O13. 
 
Stillet af Ø 
 
Administrationen bemærker, at forslaget skal opfattes som et 
underændringsforslag til forslag O7, idet forslagene anfører 
samme finansieringskilde (finansieringsforslag O12). Der skal 
således stemmes om dette forslag, før der kan stemmes om 
forslag O7. 
 
Administrationen anbefaler, at der stemmes samlet om 
enhedslistens ændringsforslag nr. 1, dvs. følgende gruppe af 
udgiftskrævende ændringsforslag {A3, B3, C2, D3, E1, F3, H3, 
I1, J1} 
 

+1,0 +1,0 +1,0 +1,0 Forslaget er behandlet i forbindelse med 
afstemningen om ændringsforslag A3. 
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ÆF 
nummer 

Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr. 2019 2020 2021 2022 Beslutning 

  Sundhed - Center for It, Medico og Telefoni      
K1 Midler til SP bestyrelsens prioritering (ny SP2018 funktionalitet, 

talegenkendelse, integrationer til pacemakere, pumper og 
dialyse samt brugervenlighed) – se budgetaftalens side 7 og 12. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O8-O11, 
P1 og X1. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

+10,0    Ændringsforslag K1 blev vedtaget uden 
afstemning. 
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ÆF 
nummer 

Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr. 2019 2020 2021 2022 Beslutning 

  Sundhed - Center for HR      
L1 Løft i akutmodtagelserne, efteruddannelse – se budgetaftalens 

side 4, 6 og 12. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O8-O11, 
P1 og X1. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

+6,3 +6,3 +6,3 +6,3 Ændringsforslagene L1 og L2 blev sat til 
afstemning under ét. 
 
Ændringsforslagene L1 og L2 blev 
vedtaget uden afstemning. 

L2 Efteruddannelse, læger – se budgetaftalens side 4 og 12. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O8-O11, 
P1 og X1. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

+5,0 +5,0 +5,0 +5,0 Se under L1. 
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ÆF 
nummer 

Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr. 2019 2020 2021 2022 Beslutning 

  Sundhed - Center for ejendomme      
M1 Øget genanvendelse af plastikaffald – se budgetaftalens side 

11 og 12. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O8-O11, 
P1 og X1. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

+1,3 +2,0 +2,0 +2,0 Ændringsforslag M1 blev vedtaget uden 
afstemning. 
 

M2 Budgetbemærkning – Bred politisk aftale om ansvarlig 10-årig 
renoveringsplan i Region Hovedstaden – se budgetaftalens 
bilag 2, side 20-22. 
 
Renoveringsbehovet ift. gamle bygninger kræver en 
investering på 7 mia. kr., over de næste 10 år. Partierne er 
enige om, at der med budget 2019 tages hul på den 
investering, og at den omfattende renoveringsplan 
gennemføres hen over de næste 10 år. 
 
Stillet af A, B, C, F, I, O, V, Ø, Å 
 

    Ændringsforslag M2 blev vedtaget uden 
afstemning. 
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ÆF 
nummer 

Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr. 2019 2020 2021 2022 Beslutning 

  Administration - Fælles udgifter 
 

    
N1 Oprustning på indkøbsområdet – se budgetaftalens side 2 og 

12. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O8-O11, 
P1 og X1. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

+3,5 +3,5 +3,5 +3,5 Ændringsforslag N1 blev vedtaget uden 
afstemning. 
 
 

N2 Budgetbemærkning: Medarbejderne 
 
”Den vedvarende omstilling af sundhedsvæsenet kræver en 
stor indsats af vores medarbejdere. Det er dem, der mærker 
reformer og tiltag i praksis, og som er regionens ansigt udadtil 
i mødet med patienterne og borgerne 
 
Samtidig kan effektiviseringerne og besparelserne føre til 
nedlæggelse af stillinger og senge på hospitalernes afdelinger. 
Parterne er enige om, at antallet af afskedigelser skal holdes 
på et minimum. Vi har med dette års budget sikret, at vi 
udmønter de fleste budgetmidler fra årets start. Dette 
betyder, at hospitalerne får bedre mulighed for at planlægge 
det samlede behov for medarbejdere for hele året og kan 
sikre omplacering af medarbejdere fra områder, som 
reduceres, til områder, hvor der udvides. Vi forventer, at vi på 
den måde så vidt muligt undgår, at hospitalerne den ene 
måned afskediger medarbejdere for så kort tid efter at skulle 
ud og ansætte nye medarbejdere. Dette giver en større 
tryghed for medarbejderne og bedre arbejdsvilkår”. – se 
budgetaftalens side 3. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

    Ændringsforslagene N2 - N4 blev sat til 
afstemning under ét. 
 
Ændringsforslagene N2 - N4 blev vedtaget 
uden afstemning. 
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N3 Budgetbemærkning: Rekruttering og fastholdelse 
 
”Vi har fokus på den gode rekruttering og fastholdelse. Vi 
ønsker en dialog med medarbejderne om udviklingen af 
regionen til gavn for patienterne. Og vi vil tilstræbe, at det 
endelige antal afskedigelser, som følge af omprioriteringerne, 
mindskes mest muligt bl.a. gennem RegionH Match, 
hvorigennem vi ønsker, at de berørte får den bedste mulighed 
for selv at styre forløbet ved et skift til en anden stilling. 
 
En del af vores medarbejdere oplever desværre vold og trusler 
i deres arbejde. Dette er ikke acceptabelt – for selvfølgelig skal 
man kunne møde trygt op på arbejde. Det er en opgave for 
vores ledelser at arbejde med at skabe sikre og trygge rammer 
for medarbejderne på de steder, hvor vold og trusler er 
udbredt. Det kan handle både om fysiske rammer og 
uddannelse i patientsamarbejde, men også om gensidig 
respekt.” – se budgetaftalens side 3. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

    Se under N2. 

N4 Budgetbemærkning: Rekruttering og fastholdelse II 
 
”Region Hovedstaden prioriterer erhvervsuddannelserne højt, 
og vi er opsatte på at uddanne vores elever, så de står godt 
rustede til det danske arbejdsliv. De senere år har ca. 730 
elever årligt påbegyndt en erhvervsuddannelse med Region 
Hovedstaden som arbejdsgiver. Den øgede fleksibilitet på 
erhvervsuddannelsesområdet betyder, at vi kan indgå mere 
effektive elevaftaler, og inden for det afsatte budget uddanne 
flere. Regionen har i 2019 en ambition om at øge andelen af 
elever, der påbegynder en erhvervsuddannelse med 10 % 
(med undtagelse af social- og sundhedsassistentuddannelsen, 
som er en dimensioneret uddannelse), og vi vil i det 
kommende år intensivere arbejdet med at gøre Region 
Hovedstaden til et attraktivt uddannelsessted”. 

    Se under N2. 
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Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

  



26 
 

ÆF 
nummer 

Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr. 2019 2020 2021 2022 Beslutning 

  Sundhedsområdet - Fælles driftsudgifter 
 

    
O1 Pulje til sundhedsfremme og forebyggelse – se budgetaftalens 

side 10 og 12. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O8-O11, 
P1 og X1. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

+1,0 +3,0   Ændringsforslagene O1 – O6 blev sat til 
afstemning under ét. 
 
Ændringsforslagene O1 – O6 blev 
vedtaget uden afstemning. 
 

O2 Samarbejdsaftale med Røde Kors om drift af omsorgscenter til 
hjemløse borgere – se budgetaftalens side 10 og 12. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O8-O11, 
P1 og X1. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

+2,1    Se under O1. 

O3 Forhøjelse af den strategiske forskningspulje – se 
budgetaftalens side 11 og 12. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O8-O11, 
P1 og X1. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

+3,0 +3,0 +3,0 +3,0 Se under O1. 

O4 Udvikling af innovative kompetencer og mindset hos 
studerende og sundhedsprofessionelle (CHI) – se 
budgetaftalens side 11 og 12. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O8-O11, 
P1 og X1. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 

+2,0 +2,0   Se under O1. 
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O5 Flere rapportudviklere til Sundhedsplatformen- se 
budgetaftalens side 7f og 12. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O8-O11, 
P1 og X1. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

+5,0 +5,0 +5,0 +5,0 Se under O1. 

O6 Ekstraordinær indsats for at forbedre indberetninger til 
kliniske kvalitetsdatabaser – se budgetaftalens side 7f og 12. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O8-O11, 
P1 og X1. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

+3,0 +3,0 +3,0 +3,0 Se under O1. 

O7 Reserve til håndtering af uafviselige udgifter - samt evt. 
udrednings- og behandlingsretten - se budgetaftalens side 3 
og 11 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O12. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

+100,0 +100,
0 

+100,0 +100,
0 

Der blev begæret særskilt afstemning: 
 
For stemte: A (13), B (3), C (5), F (3), I (2), 
O (3), V (6) og Å (2), i alt 37. 
 
Imod stemte: Ø (4). 
 
Undlod at stemme: 0. 
 
I alt 41. 
 
Ændringsforslag O7 var herefter vedtaget. 
 

O8 Finansieringsforslag: Politisk prioriteringspulje, varig – se 
budgetaftalens side 11. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 

-85,0 -85,0 -85,0 -85,0 Vedtaget uden afstemning, idet de 
udgiftskrævende forslag, som 
ændringsforslag O8-O11, P1 og X1 
finansierer, blev vedtaget.  
 

O9 Finansieringsforslag: Region Sjælland - afdrag 2019 på betaling 
vedr. Sct Hans (engangsbeløb) – se budgetaftalens side 11. 

-13,0    Vedtaget uden afstemning, idet de 
udgiftskrævende forslag, som 
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Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

ændringsforslag O8-O11, P1 og X1 
finansierer, blev vedtaget.  

O10 Finansieringsforslag: Forøgelse af refusion af energiafgifter 
(konsekvens af 3. økonomirapport 2018) - se budgetaftalens 
side 11. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

-10,0 -10,0 -10,0 -10,0 Vedtaget uden afstemning, idet de 
udgiftskrævende forslag, som 
ændringsforslag O8-O11, P1 og X1 
finansierer, blev vedtaget.  

O11 Finansieringsforslag: Forstærket indkøbsindsats - øgede 
indkøbsbesparelser – se budgetaftalens side 2 og 11. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

 -30,0 -30,0 -30,0 Vedtaget uden afstemning, idet de 
udgiftskrævende forslag, som 
ændringsforslag O8-O11, P1 og X1 
finansierer, blev vedtaget.  

O12 Finansieringsforslag: Reserve i budgetforslaget – se 
budgetaftalens side 3 henholdsvis enhedslistens 
ændringsforslag nr. 1. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 
Ligeledes stillet af Ø til finansiering af andet formål. 
 

-100,0 -100,0 -100,0 -100,0 Vedtaget uden afstemning, idet det 
udgiftskrævende ændringsforslag O7 
(reserve til håndtering af uafviselige 
udgifter) blev vedtaget.  

O13 Finansieringsforslag: Reduktion af pulje til medicinvækst – se 
enhedslistens ændringsforslag nr. 1. 
 
Stillet af Ø 

-49,7 -49,7 -49,7 -49,7 Forkastet uden afstemning, idet 
enhedslistens ændringsforslag nr. 1, 
bestående af gruppen af ændringsforslag 
{A3, B3, C2, D3, E1, F3, H3, I1, J1} blev 
vedtaget. 
 

O14 Finansieringsforslag: Reduktion af pulje til medicinvækst – se 
enhedslistens ændringsforslag nr. 2. 
 
Stillet af Ø 

-10,2 -9,2 -9,2 -9,2 Forkastet uden afstemning, idet 
enhedslistens ændringsforslag nr. 2, 
bestående af gruppen af ændringsforslag 
{B4, F4, H4, H5} blev vedtaget. 
 

O15 Teknisk afstemningspost 
 

+0,3 +3,5 +8,5 +8,5 Ændringsforslag O15 blev vedtaget uden 
afstemning. 
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Stillet af administrationen 
 

 

O16 Budgetbemærkning: Lægesekretærer løser vigtige opgaver I 
 
”Lægesekretærer løser vigtige opgaver på regionens 
hospitaler – både i relation til patienter og andre 
medarbejdergrupper. Manglende eller ukorrekt registrering 
har stor betydning for regionens økonomi og patienternes 
sikkerhed. I 2018 afsatte vi derfor ekstraordinært 22 mio. kr. 
til lægesekretærer, som kunne sikre registreringen i 
Sundhedsplatformen. Hospitalerne har anvendt pengene på 
forskellig vis, afhængigt af hvor der har været udfordringer – 
fx lokalt i afdelinger eller som tværgående teams. Vi forventer, 
at hospitalerne med afsæt i deres erfaringer og behov 
fremadrettet integrerer lægesekretærerne i den almindelige 
drift. 
 
Det nationale landspatientregister skal opgraderes til LPR3. 
Dette sker i februar 2019 samtidigt med, at 
Sundhedsplatformen opgraderes til en ny version (SP2018). 
Ændringerne er omfattende og vil betyde et behov for såvel 
uddannelse som ændringer i registrering af patientaktivitet. 
Forretningsudvalget har besluttet, at man vil følge denne 
proces meget nøje og have løbende statusrapporteringer i 
forhold til forberedelse og implementering. Vi forventer, at 
ledelserne på de enkelte hospitaler, også i forbindelse med 
opgraderingen, sørger for, at der er den nødvendige 
understøttelse i form af lægesekretærer til stede i 
klinikkerne.” 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

    Ændringsforslag O16 blev vedtaget uden 
afstemning. 
 

O17 Budgetbemærkning: Enhedslistens ændringsforslag nr. 3.  
 
”Vi ønsker at lægesekretærgruppen kan fortsætte deres 
vigtige bidrag til gavn for andre personalegrupper og 

    Der blev begæret særskilt afstemning: 
 
For stemte: Ø (4). 
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patienter. Endvidere ønsker vi at gruppens kompetencer 
udvikles til de ændrede arbejdsgange Sundhedsplatformen 
har medført.  
 
Derfor ønsker vi at fastholde beløbet til gruppen på mindst 22 
millioner og ønsker samtidig en bred dialog om 
lægesekretærens nuværende og fremadrettet bidrag. 
 
Finansieringen sker ved tildeling af midler i 4. 
økonomirapport.”  
 
Stillet af Ø  
 
Administrationen bemærker, at forslaget er optaget som et 
forslag om en budgetbemærkning. Forslaget må skulle forstås 
således, at det så vidt muligt skal realiseres såfremt der viser 
sig at være tilstrækkelige midler ved 4. økonomirapport. Ellers 
er regionsrådet forpligtet til at afvise forslaget som 
ufinansieret. 
 
Forslaget må herudover betragtes som et mere vidtgående 
forslag end ændringsforslag O18. Der skal derfor stemmes om 
forslag O17, før der kan stemmes om forslag O18. 
 

Imod stemte: A (13), B (3), C (5), F (3), I 
(2), O (3), V (6) og Å (2), i alt 37. 
 
Undlod at stemme: 0. 
 
I alt 41. 
 
Ændringsforslag O17 var herefter 
forkastet. 
 
 

O18 Budgetbemærkning: Lægesekretærer løser vigtige opgaver II 
 
”Hvis der viser sig at være et ledigt råderum i 4. 
økonomirapport 2018, er partierne enige om, at der skal 
prioriteres mindst 5 mio. kr. til lægesekretærernes arbejde 
frem til sommeren 2019 med overgangen til LPR3 og SP18. 
Erfaringerne med de ekstraordinære ansættelser af 
lægesekretærer afdækkes frem mod 4. økonomirapport i 
dialog med hospitalernes samarbejdsudvalg”.  Se 
budgetaftalens side 8. 
 

    Ændringsforslag O18 blev vedtaget uden 
afstemning. 
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O19 Budgetbemærkning: Sammenhæng for patienterne  
 
”I Region Hovedstaden er det en klar politisk målsætning at 
skabe et menneskeligt sundhedsvæsen, hvor patientens 
situation styrer forløbet. Vi skal sikre sammenhæng i 
patientforløbene på tværs af sektorer og behandlingen skal 
ske så tæt på patientens eget hjem som muligt. Dette er fx 
vigtigt for mennesker, der levere med mange og/eller kroniske 
sygdomme, ældre medicinske patienter og patienter med 
kræft. 
 
Vi vil sætte som strategisk mål at omlægge og samle 
hospitalsbesøg, så mennesker, der lever med flere sygdomme, 
ikke skal møde op på flere forskellige hospitalsafdelinger for at 
få behandlet deres sygdomme. Det skal undersøges, hvordan 
vi i samarbejde med primærsektoren kan udvikle 
behandlingstilbuddene til denne patientgruppe. 
 
Patienterne skal så vidt muligt behandles i deres nærmiljø – i 
eget hjem, hos den praktiserende læge eller i kommunen. Og 
det stiller krav til vore hospitaler om at understøtte 
kommuner og almen praksis i deres arbejde, så patienten kan 
undgå indlæggelse eller genindlæggelse.” – se budgetaftalens 
side 4. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

    Ændringsforslagene O19 – O21 blev sat til 
afstemning under ét. 
 
Ændringsforslagene O19 – O21 blev 
vedtaget uden afstemning. 
 

O20 Budgetbemærkning: Nærhedsfinansiering  
 
”Vi vil sikre, at alle hospitaler på ledelsesniveau og i 
afdelingerne arbejder med indsatser, som understøtter den 
politiske intention bag nærhedsfinansieringen. Det politiske 
udvalg for værdibaseret styring skal drøfte den fremtidige 
styringsmodel for regionens hospitaler og komme med et 
samlet forslag til styringsmodel til sommeren 2019 med 

    Se under O19. 
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henblik på en ny styringsmodel fra budget 2020”. – se 
budgetaftalens side 5. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

O21 Budgetbemærkning: Mindre overbelægning 
 
”Vi ønsker ikke, at vores patienter skal opholde sig på 
hospitalsgange eller skyllerum som følge af overbelægning. 
Desværre viser tallene, at det stadig sker på nogle 
hospitalsafdelinger, men vi har som ambition at mindske og 
undgå overbelægning. Patientsikkerheden skal være i orden – 
overbelægning eller ej. Derfor er partierne bag budgetaftalen 
enige om at nedsætte en arbejdsgruppe med hospitaler, 
patienter og andre relevante aktører til at se på 
patientsikkerheden i forbindelse med overbelægning, som 
med udgangspunkt i konkrete hændelser skal drøfte 
udfordringerne og komme med forslag til nye initiativer”. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

    Se under O19. 

UÆ1.O22 Underændringsforslag til budgetbemærkning i 
ændringsforslag O22: 
 
Sætningen ”Med vores investeringer signalerer vi til vores 
medarbejdere og omverdenen, at vi ønsker at beholde 
Sundhedsplatformen” udgår. 
 
Stillet af C 
 
Det Konservative Folkeparti har tilkendegivet, at UÆ1.O22 skal 
anses for mere vidtgående end UÆ2.O22 og UÆ3.O22. 

    Der blev begæret særskilt afstemning: 
 
For stemte: C (5) og O (3), i alt 8. 
 
Imod stemte: A (13), B (3), F (3), Niels 
Høiby (I), V (6) og Å (2), i alt 28. 
 
Undlod at stemme: Jacob Rosenberg (I) og 
Ø (4), i alt 5. 
 
I alt 41. 
 
Underændringsforslag 1 til 
ændringsforslag O22 var herefter 
forkastet. 
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UÆ2.O22 Underændringsforslag til budgetbemærkning i 
ændringsforslag O22: 
 
Sætningen omformuleres, så den kommer til at lyde: ”Med 
vores investeringer signalerer vi til vores medarbejdere og 
omverdenen, at vi ønsker at afhjælpe problemerne med 
Sundhedsplatformen”. 
 
Stillet af C 
 
Det Konservative Folkeparti har tilkendegivet, at UÆ2.O22 skal 
anses for mere vidtgående end UÆ3.O22. 

    Der blev begæret særskilt afstemning: 
 
For stemte: C (5), O (3) og Ø (4), i alt 12. 
 
Imod stemte: A (13), B (3), F (3), Niels 
Høiby (I), V (6) og Å (2), i alt 28. 
 
Undlod at stemme: Jacob Rosenberg (I), i 
alt 1. 
 
I alt 41. 
 
Underændringsforslag 2 til 
ændringsforslag O22 var herefter 
forkastet. 
 

UÆ3.O22 Underændringsforslag til budgetbemærkning i 
ændringsforslag O22: 
 
Sætningen omformuleres, så den kommer til at lyde: ”Med 
vores investeringer signalerer vi til vores medarbejdere og 
omverdenen, at vi ønsker at forbedre Sundhedsplatformen”.  
 
Stillet af C 
 

    Der blev begæret særskilt afstemning: 
 
For stemte: C (5), O (3) og Ø (4), i alt 12. 
 
Imod stemte: A (13), B (2), F (3), Niels 
Høiby (I), V (6) og Å (2), i alt 27. 
 
Undlod at stemme: Annette Randløv (B) 
og Jacob Rosenberg (I), i alt 2. 
 
I alt 41. 
 
Underændringsforslag 2 til 
ændringsforslag O22 var herefter 
forkastet. 
 

O22 Budgetbemærkning: Fokus på forbedringer af 
sundhedsplatformen 
 

    Der blev begæret særskilt afstemning: 
 
For stemte: A (13), B (3), F (3), Niels Høiby 
(I), V (6), Å (2) og Ø (4), i alt 32. 
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”Partierne bag budgetforliget lytter til og anerkender kritikken 
af Sundhedsplatformen – både Statsrevisorernes kritik af 
implementeringen i 2016 og klinikeres kritik og forslag til 
løsninger af de udeståender, der fortsat er med 
Sundhedsplatformen. 
 
Samtidig slår vi fast, at vi med Sundhedsplatformen har fået et 
stabilt system med mange nye digitale muligheder, der vil 
være behov for i fremtidens sundhedssystem for at forbedre 
forebyggelse, udredning og behandling af patienterne. 
 
Partierne bag sidste års forlig har allerede afsat 22 mio. kr. til 
nødvendige forbedringer her og nu. Derudover afsætter vi 18 
mio. kr. i 2019 og fra 2020 8 mio. kr. årligt til de forbedringer, 
som er mest efterspurgt i klinikkerne.  
 
Inden for de eksisterende budgetrammer til udvikling af 
Sundhedsplatformen anvendes desuden penge til optimering 
af medicinmodulet, sygeplejedokumentation og midler til den 
fortsatte optimering inden for de forskellige specialer, 
herunder til optimeringer efter 
opgraderingen til LPR3 og SP2018.  
 
Med vores investeringer signalerer vi til vores medarbejdere 
og til omverdenen, at vi ønsker at beholde 
Sundhedsplatformen. Vi følger gennemførslen af 
forbedringerne tæt og forventer, at evalueringerne viser, at 
vores medarbejderes tilfredshed og lægernes tid til 
patienterne er steget, når vi ved udgangen af 2021 har 
mulighed for at tage stilling til kontrakten med Epic. 
 
Hvis der i løbet af 2019 er uforbrugte midler, kan de anvendes 
til løsning af evt. nye udfordringer og til udmøntning af de 
anbefalinger, der kommer fra de to taskforces, som 
regionsrådet har nedsat om hhv. data til forskning og udvikling 

 
Imod stemte: C (5) og O (3) i alt 8. 
 
Undlod at stemme: Jacob Rosenberg (I), i 
alt 1. 
 
I alt 41. 
 
Ændringsforslag O22 var herefter 
vedtaget. 
 
Det Konservative Folkeparti og Dansk 
Folkeparti ønskede følgende tilføjet 
protokollen: 
“Det Konservative Folkeparti og Dansk 
Folkeparti stemmer nej, da vi ikke kan 
tilslutte os sætningen “Vi ønsker at 
beholde Sundhedsplatformen”. Det var 
den sætning hvorpå vi blev bedt om at 
forlade budgetforhandlingerne. Og i øvrigt 
under henvisning til Det Konservative 
Folkepartis underændringsforslag 
UÆ1.O22, UÆ2.O22 og UÆ3.O22.” 
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og bedre arbejdsgange i ambulatorierne.” – se budgetaftalens 
side 7 og 8. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 
Administrationen bemærker, at de øvrige dele af 
budgetaftalens afsnit om fokus på forbedringer af 
sundhedsplatformen (budgetaftalen side 7 og 8) anses for 
indeholdt i de udgiftskrævende forslag vedrørende 
sundhedsplatformen, dvs. ændringsforslag K1, O5 og O6. 
 

O23 Budgetbemærkning: Strategi for fertilitetsbehandling 
 
”Flere oplever vanskeligheder med at få børn. Derfor øges 
presset på behandling for barnløshed. Aktuelt er der igangsat 
et arbejde med en strategi i regionen for 
fertilitetsbehandling.” – se budgetaftalens side 9. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

    Ændringsforslagene O23 og O24 blev sat 
til afstemning under ét. 
 
Ændringsforslagene O23 og O24 blev 
vedtaget uden afstemning. 
 

024 Budgetbemærkning: Bedre mad til patienter 
 
”Hospitalernes køkkener leverer en stor indsats for at sikre 
gode spiseoplevelser og ernæringsrigtig mad til alle 
patientgrupper. Dette er særligt vigtigt for de patienter, der 
har længerevarende indlæggelser, f.eks. i psykiatrien. Maden 
spiller en væsentlig rolle under patienternes hospitalsophold, 
og derfor skal der fortsat arbejdes med at understørre gode 
spiseoplevelser og brugerorienteret tilgang til 
kvalitetsudviklingen i køkkenerne, som fx Madpanelet. Vi vil i 
2019 gentage undersøgelsen fra 2014 af patienternes 
tilfredshed med maden. 
 
Hospitalernes køkkener bidrager desuden til regionens grønne 
og klimavenlige profil, hvor der bl.a. er fokus på øget 
anvendelse af økologi og mindre madspild. På den baggrund 

    Se under O23. 
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er det forligspartiernes ønske, at der igangsættes initiativer 
med særligt fokus på mad i psykiatrien, så den gode udvikling 
på området fortsættes i 2019. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
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ÆF 
nummer 

Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr. 2019 2020 2021 2022 Beslutning 

  Sundhedsområdet – Sygehusbehandling uden for regionen 
 

    
P1 Finansieringsforslag: Reduktion af forbrug på private 

hospitaler – se budgetaftalens side 11. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

-15,0 -15,0 -15,0 -15,0 Vedtaget uden afstemning, idet de 
udgiftskrævende forslag, som 
ændringsforslag. O8-O11, P1 og X1 
finansierer, blev vedtaget.  
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ÆF nummer Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr. 2019 2020 2021 2022 Beslutning 
  Regional udvikling - bevillingsområde kollektiv trafik      

R1 Fossilfri drift lokalbaner – se budgetaftalens side 15 og 17. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. R6. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

+1,0    Ændringsforslagene R1 – R5 blev sat til 
afstemning under ét. 
 
Ændringsforslagene R1 – R5 blev vedtaget 
uden afstemning. 

R2 Investeringer i busfremkommelighed (375R) – se 
budgetaftalens side 15 og 17. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. R6 
og U11. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
  

+5,1    Se under R1. 

R3 Sporfornyelse af Gribskovbanen – se budgetaftalens side 
15 og 17. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. U11. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

+16,1 +8,9   Se under R1. 

R4 Etablering af standsningssted Helsinge Nord – se 
budgetaftalens side 15 og 17. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. U11. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

+5,0    Se under R1. 

R5 Etablering af nyt standsningssted Nørre Herlev – se 
budgetaftalens side 15 og 17. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. U11. 
 

+6,9    Se under R1. 
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Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

R6 Finansieringsforslag: Reduktion bevilling til kollektiv trafik, 
sfa. Movias budget til 2. behandlingen – se budgetaftalens 
side 16. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

-1,2    Vedtaget uden afstemning, idet de 
udgiftskrævende forslag, som 
ændringsforslag R6 finansierer, blev 
vedtaget.  
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ÆF 
nummer 

Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr. 2019 2020 2021 2022 Beslutning 

 Regional udvikling – bevillingsområde erhvervsudvikling      
S1 Budgetbemærkning: En grøn og innovativ metropol 

 
”Region Hovedstaden skal være en grøn og innovativ 
metropol. Vi tager til efterretning, at regionernes opgaver 
og midler fra 2019 formodentlig ikke længere omfatter 
erhvervsfremme. Men vi har fortsat store ambitioner på 
det regionale udviklingsområde inden for miljø, kollektiv 
trafik, uddannelse og innovation. 
 
Vi skal have en stærk international orientering og gode 
muligheder fro regionalt udviklingsarbejde i regi af en 
Regional Udviklingsstrategi (RUS), der afløser den bredere 
Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi (ReVUS). RUS’en 
skal være omdrejningspunktet for vores udviklingsarbejde 
og sætte rammer og retning, inden for de områder, hvor vi 
skaber resultater i fællesskab med vores 
samarejdspartnere – både i regionen, i Danmark og på 
tværs af landegrænser. Vores RUS skal bygge videre på de 
gode resultater, der er opnået igennem fx. ReVUS, men 
skærpes og fokuseres på rammevilkårene om uddannelse, 
mobilitet samt grøn og sund udvikling.” – se 
budgetaftalens side 15. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

   

 

Ændringsforslag S1 blev vedtaget uden 
afstemning. 
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ÆF nummer Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr. 2019 2020 2021 2022 Beslutning 
 Regional udvikling – bevillingsområde Miljø      

T1 Udvikling af oprensningsmetoder i grundvandet (øk. og 
bæredygtig håndtering af forureningsfaner) – se 
budgetaftalens side 16 og 17. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. U11. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

+3,0 +2,0   Ændringsforslag T1 blev vedtaget uden 
afstemning. 
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ÆF nummer Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr. 2019 2020 2021 2022 Beslutning 
 Regional udvikling - bevillingsområde Øvrig Regional 

udvikling      
U1 Forundersøgelse Ring 5 Syd – se budgetaftalens side 15-17. 

 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. U11. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 

+1,0    Der blev begæret særskilt afstemning: 
 
For stemte: A (13), B (3), C (5), F (3), I (2), O 
(3), V (6) og Å (2), i alt 37. 
 
Imod stemte: Ø (4). 
 
Undlod at stemme: 0. 
 
I alt 41. 
 
Ændringsforslag U1 var herefter vedtaget. 
 

U2 Fortsættelse af praktikpladsenhed – se budgetaftalens side 
16 og 17. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. U11. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

+5,0 +5,0   Ændringsforslagene U2 – U10 blev sat til 
afstemning under ét. 
 
Ændringsforslagene U2 – U10 blev 
vedtaget uden afstemning. 

U3 Kulturpulje, heraf er 2019 midlerne reserveret Copenhagen 
2021 (Pride) – se budgetaftalens side 16 og 17. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. U11. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

+6,0 +6,0   Se under U2. 

U4 Energi på tværs 3 / Strategisk Energiplanlægning – se 
budgetaftalens side 16 og 17. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. U11. 
 

+7,5    Se under U2. 
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Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

U5 Forsøg med brintbus – se budgetaftalens side 15 og 17. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. U11. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

+7,3    Se under U2. 

U6 Styrkelse af indsatsen for at bekæmpe følgevirkninger af 
støjforurening – se budgetaftalens side 16 og 17. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. U11. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

+2,0    Se under U2. 

U7 Supercykelstier (tilsagnsbudgettering) – se budgetaftalens 
side 15 og 17. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. U11. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

+12,0    Se under U2. 

U8 Analyse af renoveringsbehov og forslag til langsigtet 
finansieringsmodel for fornyelse af lokalbanerne samt 
anlæg af Favrholm St. og Hillerød St. – se budgetaftalens 
side 15f og 17. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. U11. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

+2,0    Se under U2. 

U9 Analyse fase II for ombygning af Hillerød St. – se 
budgetaftalens side 15 og 17. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. U11. 
 

+4,0    Se under U2. 
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Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

U10 Tiltag til øgning af cyklisme – se budgetaftalens side 15 og 
17. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. U11. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

+2,0    Se under U2. 

U11 Finansieringsforslag: Politisk prioriteringspulje – se 
budgetaftalens side 16. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

-84,7 -29,2 -32,3 -32,3 Vedtaget uden afstemning, idet de 
udgiftskrævende forslag, som 
ændringsforslag U11 finansierer, blev 
vedtaget.  
 

U12 Teknisk afstemningspost 
 
Stillet af administrationen 

0,0 +7,3 +32,3 +32,3 Ændringsforslag U12 blev vedtaget uden 
afstemning. 
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ÆF nummer Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr. 2019 2020 2021 2022 Beslutning 
 Investeringsbudget      

V1 Ramme til psykiatriområdet – se budgetaftalens side 13-14. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. V2. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

+22,0    Ændringsforslag V1 blev vedtaget uden 
afstemning. 
 

V2 Finansieringsforslag: Udisponeret ramme – se 
budgetaftalens side 13-14. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

-22,0    Vedtaget uden afstemning, idet det 
udgiftskrævende forslag, som 
ændringsforslag V2 finansierer, blev 
vedtaget.  
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ÆF nummer Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr. 2019 2020 2021 2022 Beslutning 
 Indtægter og finansielle poster      
X1 Finansieringsforslag: Forøgelse af bloktilskudsandel, se 

budgetaftalens side 11. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å 
 

-1,3 -1,3 -1,3 -1,3 Vedtaget uden afstemning, idet de 
udgiftskrævende forslag, som 
ændringsforslag O8-O11, P1 og X1 
finansierer, blev vedtaget.  
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ÆF nummer Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr. 2019 2020 2021 2022 Beslutning 
 Øvrige bemærkninger      

Y1 Budgetbemærkning: Udover de af budgetforligspartierne 
stillede ændringsforslag indarbejdes budgetaftalens tekst i 
øvrigt i budgettet for 2019-2022.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, F, I, V og Å. 
 
Administrationen bemærker, at forslaget vedrører de dele 
af budgetaftalen, som ikke er indeholdt i særskilte 
afstemningspunkter. F.eks. vil en vedtagelse af 
nærværende budgetbemærkning ikke føre til indarbejdelse 
af tekstindholdet i øverste afsnit af budgetaftalens side 8, 
hvorefter budgetpartierne med investeringerne i 
sundhedsplatformen signalerer til medarbejdere og 
omverden, at budgetpartierne ønsker at beholde 
Sundhedsplatformen. Det skyldes, at der konkret tages 
stilling til den budgetbemærkning i afstemningspunkt O22.  
     

Ændringsforslag Y1 blev vedtaget uden 
afstemning. 
 

 
 


