
 

 

Afstemningsdagsorden til brug for regionsrådets 2. behandling af budget for 2020-2023, den 5. november 2019 

Der er mellem partierne Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Alternativet, 

Liberal Alliance og Enhedslisten torsdag den 24. oktober 2019 indgået budgetaftale 

Budgetaftalen indeholder en række ændringsforslag til det budgetforslag for 2020-2023, som regionsrådet førstebehandlede den 30. 

september 2019. Forretningsudvalget har på sit møde den 29. oktober 2019 anbefalet, at ændringsforslagene i budgetaftalen indarbejdes 

i budgetforslaget ved regionsrådets 2. behandling af budgettet. Budgetaftalen er vedlagt som bilag til forretningsudvalgets og 

regionsrådets dagsorden. 

Herudover har Dansk Folkeparti fremsat ændringsforslag. Ved udløbet for fristen for fremsættelse af ændringsforslag den 30. oktober 

2019 var der ikke modtaget yderligere ændringsforslag fra regionsrådets medlemmer. Administrationen har integreret enkelte 

ændringsforslag af teknisk karakter i afstemningsdagsordenen. Disse skal formelt set anses for fremsat af regionsrådsformanden. 

I nærværende afstemningsdagsorden er ændringsforslagene til brug for regionsrådets behandling indarbejdet under det relevante 

bevillingsområde sammen med forslag til finansiering af ændringsforslagene. Ændringsforslagene uden beløb er forslag til 

budgetbemærkninger. 

  



 

 

Afstemningsdagsorden 

NB: Såfremt administrationens forslag til afstemningsrækkefølge følges, skal der alene stemmes ved de ændringsforslag, som i kolonnen 

med ÆF-nummer er markeret med lyseblå.  

De ændringsforslag, der er markeret med grå, vedtages ved de med lyseblåt markerede ændringsforslag, hvis administrationens forslag til 

samleafstemninger i kolonnen ”Beslutning” følges. Der skal derfor som udgangspunkt ikke stemmes om ændringsforslag markeret med 

gråt. 

A - Amager og Hvidovre Hospital 

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

2020 2021 2022 2023 Beslutning 

       

A1 Frie midler til hospitalerne – se 
budgetaftalens s. 4-5. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag M7. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 

8,0 7,0 7,0 7,0 

Forslagsgruppen ÆF {A1, B1, C1, 
D1, E1, F1, G1 og H1} sættes til 
samlet afstemning. 
 
Forslagene vedrører alle fordeling 
af midler til hospitalerne, som 
hospitalerne selv kan disponere 
over – se dog budgetbemærkning 
nedenfor i ÆF A5 og A6. 
 
Følgende hospitaler er omfattet  af 
forslagene: 
 

- Amager/Hvidovre 
- Bispebjerg og 

Frederiksberg Hospital 
- Bornholms Hospital 



 

 

- Herlev og Gentofte 
Hospital 

- Steno Diabetes Center 
Copenhagen 

- Nordsjællands Hospital 
- Region Hovedstadens 

Psykiatri 
- Rigshospitalet 

 
Ønskes der afstemning? 
 

A2 Det lokale samarbejde mellem hospital, 
kommuner og praksis (samordningsudvalg) 
– se budgetaftalens side 12-13 og 15. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslagene M7 og M8. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 

3,0 4,0 4,0 4,0 

Forslagsgruppen ÆF {A2, B2, D2, 
F2, G2} sættes til samlet 
afstemning. 
 
Forslagene vedrører udviklingen af 
det nære og sammenhængende 
sundhedsvæsen for 
akuthospitalerne og Region 
Hovedstadens Psykiatri: 
 

- Amager/Hvidovre 
- Bispebjerg og 

Frederiksberg Hospital 
- Herlev og Gentofte 

Hospital 
- Nordsjællands Hospital 
- Region Hovedstadens 

Psykiatri 
 
Ønskes der afstemning? 
 



 

 

UÆ.A3  Teksten i ÆF A3 foreslås ændret til 
følgende: ”Indsats for overholdelse af 
patientrettigheder (børn, og patienter med 
øjensygdomme og karkirurgiske sygdomme, 
samt lunge- og hjerteområdet, 
urinvejssygdomme samt neurologi, 
herunder demens og specialiserede 
hovedpinesygdom)” 
 
Stillet af Dansk Folkeparti, O 

    

Administrationen anbefaler, at 
forslagsgruppen {UÆ.A3, UÆ.B3, 
UÆ.C2, UÆ.D3, UÆ.F3 og UÆ.H2} 
sættes til samlet afstemning. 
 
Hvis forslagene, der er stillet af 
Dansk Folkeparti, vedtages, 
ændres budgetforligspartiernes 
forslag {A3, B3, C2, D3, F3 og H2} 
vedrørende indsats for 
patientrettigheder således, at der 
ikke længere stilles forslag om 
også at tilføre midler til 
indvandrermedicinsk klinik. 
 
Forslagene berører: 

- Amager/Hvidovre 
- Bispebjerg og 

Frederiksberg Hospital 
- Bornholms Hospital 
- Herlev og Gentofte 

Hospital 
- Nordsjællands Hospital 
- Rigshospitalet 

 
Kan vi være enige om, at 
underændringsforslagene UÆ.A3, 
UÆ.B3, UÆ.C2, UÆ.D3, UÆ.F3 og 
UÆ.H2 om de berørte hospitaler, 
kan behandles samlet? 
 



 

 

Der er begæret særskilt 
afstemning om ændringsforslagets 
indhold. Der stemmes om, 
hvorvidt ÆF4 og de tilsvarende 
ændringsforslag for de øvrige 
berørte hospitaler skal ændres i 
overensstemmelse med det af 
Dansk Folkeparti fremsatte forslag 
om at fjerne ordene ”og 
indvandrermedicinsk klinik”: 
 
For: 
Imod: 
Undlader: 
 

A3 Indsats for overholdelse af 
patientrettigheder (børn, og patienter med 
øjensygdomme og karkirurgiske sygdomme, 
samt lunge- og hjerteområdet, 
urinvejssygdomme samt neurologi, 
herunder demens og specialiseret 
hovedpinesygdom og indvandrermedicinsk 
klinik) – se budgetaftalens side 16-17. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag M7. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 

6,8 5,5 5,5 5,5 

Forslagsgruppen ÆF {A3, B3, C2, 
D3, F3, H2} sættes til samlet 
afstemning. 
 
Forslagene vedrører udvidelse af 
kapaciteten til udredning og 
behandling med henblik på at 
understøtte den positive udvikling 
i regionen – midlerne tilføres 
hospitalerne: 
 

- Amager/Hvidovre 
- Bispebjerg og 

Frederiksberg Hospital 
- Bornholms Hospital 
- Herlev og Gentofte 

Hospital 



 

 

- Nordsjællands Hospital 
- Rigshospitalet 

 
Ønskes der afstemning? 

A4 Styrkelse af børneafdelingerne – se 
budgetaftalens side 9 og 11. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag M7. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 

3,0 4,0 4,0 4,0 

Forslagsgruppen ÆF {A4, D4, F4, 
H3} sættes til samlet afstemning. 
 
Forslagene vedrører afsættelse af 
midler til lettelse af presset på 
børneafdelingerne på hospitalerne  

- Amager/Hvidovre 
- Herlev og Gentofte 

Hospital 
- Nordsjællands Hospital 
- Rigshospitalet 

 
Ønskes der afstemning? 

A5 Budgetbemærkning: ”Vi har tillid til, at 
hospitalerne bedst kan beslutte, hvor de 
ekstra midler kan gøre mest gavn for 
patienterne og medarbejderne. Vi er også 
enige om, at der skal være ledelsesrum til 
at gennemføre fornuftige omstillinger og 
effektiviseringer og flytte rundt på 
ressourcer internt på hospitalerne, med 
respekt for de trufne politiske beslutninger”  
– se budgetaftalens side 4. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 

    

Forslagsgruppen ÆF {A5, A6, B5, 
B6, C4, C5, D6, D7, E2, E3, F5, F6, 
G8, G9, H8, H9} sættes til samlet 
afstemning.  
 
Forslagene er 
budgetbemærkninger, der 
specificerer ledelsesrummet for de 
allokerede frie midler (se ovenfor 
under ÆF A1). 
 
ÆF {B5, C4, D6, E2, F5, G8 og H8}, 
vedrører alle samme emne som 
ÆF A5, 
 



 

 

og   
 
ÆF {B6, C5, D7, E3, F6, G9 og H9}, 
vedrører alle samme emne som 
ÆF A6  
 
For hospitalerne: 

- Amager/Hvidovre 
- Bispebjerg og 

Frederiksberg Hospital 
- Bornholms Hospital 
- Herlev og Gentofte 

Hospital 
- Steno Diabetes Center 

Copenhagen 
- Nordsjællands Hospital 
- Region Hovedstadens 

Psykiatri 
- Rigshospitalet 

 
Ønskes der afstemning? 
 

A6 Budgetbemærkning: ”Partierne bag 
budgetaftalen har tilkendegivet over for 
hospitalerne, at de interne omprioriteringer 
ikke må gå ud over patienternes ret til 
hurtig udredning og behandling. Partierne 
vil i december måned blive orienteret om 
omprioriteringerne og er enige om, at 
denne orientering ikke kan give anledning 
til at genåbne budgetaftalen” – se 
budgetaftalens side 5.     

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF A5. 



 

 

 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 

 

B - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 

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

2020 2021 2022 2023 Beslutning 

       

B1 Frie midler til hospitalerne – se 
budgetaftalens s. 4-5. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag M7. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 6,0 5,0 5,0 5,0 

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF A1.  

B2 Det lokale samarbejde mellem hospital, 
kommuner og praksis (samordningsudvalg) 
– se budgetaftalens side 12-13 og 15. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslagene M7 og M8. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 3,0 4,0 4,0 4,0 

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF A2. 

UÆ.B3  Teksten i ÆF B3 foreslås ændret til 
følgende: ”Indsats for overholdelse af     

Hvis forslaget, der er stillet af 
Dansk Folkeparti, vedtages, 



 

 

patientrettigheder (børn, og patienter med 
øjensygdomme og karkirurgiske sygdomme, 
samt lunge- og hjerteområdet, 
urinvejssygdomme samt neurologi, 
herunder demens og specialiserede 
hovedpinesygdom)” 
 
Stillet af Dansk Folkeparti, O 

ændres budgetforligspartiernes 
forslag B3 vedrørende indsats for 
patientrettigheder således, at der 
ikke længere stilles forslag om 
også at tilføre midler til 
indvandrermedicinsk klinik. 
 
Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med UÆ.A3. 
 

B3 Indsats for overholdelse af 
patientrettigheder (børn, og patienter med 
øjensygdomme og karkirurgiske sygdomme, 
samt lunge- og hjerteområdet, 
urinvejssygdomme samt neurologi, 
herunder demens og specialiseret 
hovedpinesygdom og indvandrermedicinsk 
klinik) – se budgetaftalens side 16-17. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag M7. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 2,2 2,2 2,2 2,2 

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF A3. 

B4 Kræftområdet – se budgetaftalens side 16 
og 17. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag M10. 
 4,8 4,8 4,8 4,8 

Forslagsgruppen ÆF {B4, D5, H5} 
sættes til samlet afstemning. 
 
Forslagene vedrører afsættelse af 
midler til at øge kapaciteten på 



 

 

Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 

kræftområdet. Forslagene 
vedrører følgende hospitaler: 
 

- Herlev og Gentofte 
Hospital 

- Bispebjerg og 
Frederiksberg Hospital 

- Rigshospitalet 
 
Ønskes der afstemning? 

B5 Budgetbemærkning: ”Vi har tillid til, at 
hospitalerne bedst kan beslutte, hvor de 
ekstra midler kan gøre mest gavn for 
patienterne og medarbejderne. Vi er også 
enige om, at der skal være ledelsesrum til 
at gennemføre fornuftige omstillinger og 
effektiviseringer og flytte rundt på 
ressourcer internt på hospitalerne, med 
respekt for de trufne politiske beslutninger”  
– se budgetaftalens side 4. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
     

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF A5. 

B6 Budgetbemærkning: ”Partierne bag 
budgetaftalen har tilkendegivet over for 
hospitalerne, at de interne omprioriteringer 
ikke må gå ud over patienternes ret til 
hurtig udredning og behandling. Partierne 
vil i december måned blive orienteret om 
omprioriteringerne og er enige om, at 
denne orientering ikke kan give anledning     

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF A5. 



 

 

til at genåbne budgetaftalen” – se 
budgetaftalens side 5. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 

 

C - Bornholms Hospital 

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

2020 2021 2022 2023 Beslutning 

       

C1 Frie midler til hospitalerne – se 
budgetaftalens s. 4-5. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag M7. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 5,0 5,0 5,0 5,0 

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF A1.  

UÆ.C2  Teksten i ÆF C2 foreslås ændret til 
følgende: ”Indsats for overholdelse af 
patientrettigheder (børn, og patienter med 
øjensygdomme og karkirurgiske sygdomme, 
samt lunge- og hjerteområdet, 
urinvejssygdomme samt neurologi, 
herunder demens og specialiserede 
hovedpinesygdom)” 
 
Stillet af Dansk Folkeparti, O     

Hvis forslaget, der er stillet af 
Dansk Folkeparti, vedtages, 
ændres budgetforligspartiernes 
forslag C2 vedrørende indsats for 
patientrettigheder således, at der 
ikke længere stilles forslag om 
også at tilføre midler til 
indvandrermedicinsk klinik. 
 



 

 

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med UÆ.A3. 
 

C2 Indsats for overholdelse af 
patientrettigheder (børn, og patienter med 
øjensygdomme og karkirurgiske sygdomme, 
samt lunge- og hjerteområdet, 
urinvejssygdomme samt neurologi, 
herunder demens og specialiseret 
hovedpinesygdom og indvandrermedicinsk 
klinik) – se budgetaftalens side 16-17. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag M7. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 0,4 0,4 0,4 0,4 

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF A3. 

C3 Det skal være lettere at være patient på 
Bornholm - Bornholm som digital Ø (4 år) – 
se budgetaftalens side 19.  
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag M7. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 1,5 1,5 1,5 1,5 

C3 vedrører at lade Bornhom gå 
forrest i det digitale 
sundhedsvæsen, b.a. ved hjælp af 
telemedicin, så det bliver lettere at 
være patient. 
 
Ønskes der afstemning? 

C4 Budgetbemærkning: ”Vi har tillid til, at 
hospitalerne bedst kan beslutte, hvor de 
ekstra midler kan gøre mest gavn for     

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF A5. 



 

 

patienterne og medarbejderne. Vi er også 
enige om, at der skal være ledelsesrum til 
at gennemføre fornuftige omstillinger og 
effektiviseringer og flytte rundt på 
ressourcer internt på hospitalerne, med 
respekt for de trufne politiske beslutninger”  
– se budgetaftalens side 4. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 

C5 Budgetbemærkning: ”Partierne bag 
budgetaftalen har tilkendegivet over for 
hospitalerne, at de interne omprioriteringer 
ikke må gå ud over patienternes ret til 
hurtig udredning og behandling. Partierne 
vil i december måned blive orienteret om 
omprioriteringerne og er enige om, at 
denne orientering ikke kan give anledning 
til at genåbne budgetaftalen” – se 
budgetaftalens side 5. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
     

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF A5. 

 

  



 

 

 

D - Herlev og Gentofte Hospital 

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

2020 2021 2022 2023 Beslutning 

       

D1 Frie midler til hospitalerne – se 
budgetaftalens s. 4-5. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag M7. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 27,0 23,0 23,0 23,0 

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF A1.  

D2 Det lokale samarbejde mellem hospital, 
kommuner og praksis (samordningsudvalg) 
– se budgetaftalens side 12-13 og 15. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslagene M7 og M8. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 3,0 4,0 4,0 4,0 

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF A2. 

UÆ.D3  Teksten i ÆF D3 foreslås ændret til 
følgende: ”Indsats for overholdelse af 
patientrettigheder (børn, og patienter med 
øjensygdomme og karkirurgiske sygdomme, 
samt lunge- og hjerteområdet, 
urinvejssygdomme samt neurologi,     

Hvis forslaget, der er stillet af 
Dansk Folkeparti, vedtages, 
ændres budgetforligspartiernes 
forslag D3 vedrørende indsats for 
patientrettigheder således, at der 
ikke længere stilles forslag om 



 

 

herunder demens og specialiserede 
hovedpinesygdom)” 
 
Stillet af Dansk Folkeparti, O 

også at tilføre midler til 
indvandrermedicinsk klinik. 
 
Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med UÆ.A3. 
 

D3 Indsats for overholdelse af 
patientrettigheder (børn, og patienter med 
øjensygdomme og karkirurgiske sygdomme, 
samt lunge- og hjerteområdet, 
urinvejssygdomme samt neurologi, 
herunder demens og specialiseret 
hovedpinesygdom og indvandrermedicinsk 
klinik) – se budgetaftalens side 16-17. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag M7. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 9,2 7,9 7,9 7,9 

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF A3. 

D4 Styrkelse af børneafdelingerne – se 
budgetaftalens side 9 og 11. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag M7. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 3,0 4,0 4,0 4,0 

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF A4. 



 

 

D5 Kræftområdet – se budgetaftalens side 16 
og 17. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag M10. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 15,3 15,3 15,3 15,3 

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF B4. 

D6 Budgetbemærkning: ”Vi har tillid til, at 
hospitalerne bedst kan beslutte, hvor de 
ekstra midler kan gøre mest gavn for 
patienterne og medarbejderne. Vi er også 
enige om, at der skal være ledelsesrum til 
at gennemføre fornuftige omstillinger og 
effektiviseringer og flytte rundt på 
ressourcer internt på hospitalerne, med 
respekt for de trufne politiske beslutninger”  
– se budgetaftalens side 4. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
     

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF A5. 

D7 Budgetbemærkning: ”Partierne bag 
budgetaftalen har tilkendegivet over for 
hospitalerne, at de interne omprioriteringer 
ikke må gå ud over patienternes ret til 
hurtig udredning og behandling. Partierne 
vil i december måned blive orienteret om 
omprioriteringerne og er enige om, at 
denne orientering ikke kan give anledning     

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF A5. 



 

 

til at genåbne budgetaftalen” – se 
budgetaftalens side 5. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 

 

E - Steno Diabetes Center Copenhagen 

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

2020 2021 2022 2023 Beslutning 

       

E1 Frie midler til hospitalerne – se 
budgetaftalens s. 4-5. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag M7. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 1,0 1,0 1,0 1,0 

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF A1.  

E2 Budgetbemærkning: ”Vi har tillid til, at 
hospitalerne bedst kan beslutte, hvor de 
ekstra midler kan gøre mest gavn for 
patienterne og medarbejderne. Vi er også 
enige om, at der skal være ledelsesrum til 
at gennemføre fornuftige omstillinger og 
effektiviseringer og flytte rundt på 
ressourcer internt på hospitalerne, med 
respekt for de trufne politiske beslutninger”  
– se budgetaftalens side 4. 
     

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF A5. 



 

 

Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 

E3 Budgetbemærkning: ”Partierne bag 
budgetaftalen har tilkendegivet over for 
hospitalerne, at de interne omprioriteringer 
ikke må gå ud over patienternes ret til 
hurtig udredning og behandling. Partierne 
vil i december måned blive orienteret om 
omprioriteringerne og er enige om, at 
denne orientering ikke kan give anledning 
til at genåbne budgetaftalen” – se 
budgetaftalens side 5. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
     

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF A5. 

 

F - Nordsjællands Hospital 

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

2020 2021 2022 2023 Beslutning 

       

F1 Frie midler til hospitalerne – se 
budgetaftalens s. 4-5. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag M7. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 6,0 5,0 5,0 5,0 

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF A1.  



 

 

F2 Det lokale samarbejde mellem hospital, 
kommuner og praksis (samordningsudvalg) 
– se budgetaftalens side 12-13 og 15. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslagene M7 og M8. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 3,0 4,0 4,0 4,0 

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF A2. 

UÆ.F3  Teksten i ÆF F3 foreslås ændret til 
følgende: ”Indsats for overholdelse af 
patientrettigheder (børn, og patienter med 
øjensygdomme og karkirurgiske sygdomme, 
samt lunge- og hjerteområdet, 
urinvejssygdomme samt neurologi, 
herunder demens og specialiserede 
hovedpinesygdom)” 
 
Stillet af Dansk Folkeparti, O 

    

Hvis forslaget, der er stillet af 
Dansk Folkeparti, vedtages, 
ændres budgetforligspartiernes 
forslag F3 vedrørende indsats for 
patientrettigheder således, at der 
ikke længere stilles forslag om 
også at tilføre midler til 
indvandrermedicinsk klinik. 
 
Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med UÆ.A3. 
 

F3 Indsats for overholdelse af 
patientrettigheder (børn, og patienter med 
øjensygdomme og karkirurgiske sygdomme, 
samt lunge- og hjerteområdet, 
urinvejssygdomme samt neurologi, 
herunder demens og specialiseret 
hovedpinesygdom og indvandrermedicinsk 
klinik) – se budgetaftalens side 16-17. 
 6,5 5,2 5,2 5,2 

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF A3. 



 

 

Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag M7. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 

F4 Styrkelse af børneafdelingerne – se 
budgetaftalens side 9 og 11. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag M7. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 3,0 4,0 4,0 4,0 

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF A4. 

F5 Budgetbemærkning: ”Vi har tillid til, at 
hospitalerne bedst kan beslutte, hvor de 
ekstra midler kan gøre mest gavn for 
patienterne og medarbejderne. Vi er også 
enige om, at der skal være ledelsesrum til 
at gennemføre fornuftige omstillinger og 
effektiviseringer og flytte rundt på 
ressourcer internt på hospitalerne, med 
respekt for de trufne politiske beslutninger”  
– se budgetaftalens side 4. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
     

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF A5. 

F6 Budgetbemærkning: ”Partierne bag 
budgetaftalen har tilkendegivet over for 
hospitalerne, at de interne omprioriteringer     

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF A5. 



 

 

ikke må gå ud over patienternes ret til 
hurtig udredning og behandling. Partierne 
vil i december måned blive orienteret om 
omprioriteringerne og er enige om, at 
denne orientering ikke kan give anledning 
til at genåbne budgetaftalen” – se 
budgetaftalens side 5. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 

 

G - Region Hovedstadens Psykiatri 

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

2020 2021 2022 2023 Beslutning 

       

G1 Frie midler til hospitalerne – se 
budgetaftalens s. 4-5. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag M7. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 9,0 8,0 8,0 8,0 

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF A1.  

G2 Det lokale samarbejde mellem hospital, 
kommuner og praksis (samordningsudvalg) 
– se budgetaftalens side 12-13 og 15. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslagene M7 og M8. 3,0 4,0 4,0 4,0 

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF A2. 



 

 

 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 

G3 Styrkelse af intensiv behandling i 
retspsykiatrien - Sct. Hans – se 
budgetaftalens side 21-23. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag M7. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 

5,0 20,0 20,0 20,0 

Der stemmes samlet om ÆF G3-
G7, der alle indeholder initiativer 
til styrkelse af psykiatrien, samt 
G10, der er en budgetbemærkning 
vedrørende afdækning af det 
samlede udgiftspres for Sct. Hans 
forud for budget 2021. 
 
G3 vedrører forøget bemanding og 
forberedelse af indflytning i ny 
bygning på Psykiatrisk Center Sct. 
Hans (retspsykiatrien). 
 
Ønskes der afstemning? 
 

G4 Opgradering af senge til psykisk syge med 
misbrug på afdeling M på Sct. Hans – se 
budgetaftalens side 21-23. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag M9. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 10,3 10,3 10,3 10,3 

G4 vedrører omdannelsen af 6 
diagnosesende, som skal kunne 
rumme de mest ustabile og syge 
patienter i psykiatrien. 
 
Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF G3. 

G5 Intensiv behandling i voksenpsykiatrien – se 
budgetaftalens side 21-23. 
 12,2 12,2 12,2 12,2 

G5 vedrører en styrket særlig 
intensiv behandling i 



 

 

Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag M9. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 

voksenpsykiatrien til de mest 
ustabile og syge patienter. 
 
Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF G3. 

G6 Intensive børne- og ungdomspsykiatriske 
specialiserede teams – se budgetaftalens 
side 21-23. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag M9. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 9,6 9,6 9,6 9,6 

G6 omhandler etablering af nye 
intensive teams med flere 
fagligheder, som er ambulant såvel 
som udgående til hjem og 
botilbud. 
 
Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF G3. 

G7 Næste fase for visionsarbejdet om en ny 
børne- og ungdomspsykiatri – se 
budgetaftalens side 10, 22 og 23. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag M7. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 5,0 0,0 0,0 0,0 

G7 vedrører visionsarbejde i 
forhold til at skabe et 
internationalt fyrtårn for børne- og 
ungdomspsykiatrien - 
Nordstjernen. 
 
Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF G3. 

G8 Budgetbemærkning: ”Vi har tillid til, at 
hospitalerne bedst kan beslutte, hvor de 
ekstra midler kan gøre mest gavn for 
patienterne og medarbejderne. Vi er også 
enige om, at der skal være ledelsesrum til 
at gennemføre fornuftige omstillinger og     

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF A5. 



 

 

effektiviseringer og flytte rundt på 
ressourcer internt på hospitalerne, med 
respekt for de trufne politiske beslutninger”  
– se budgetaftalens side 4. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 

G9 Budgetbemærkning: ”Partierne bag 
budgetaftalen har tilkendegivet over for 
hospitalerne, at de interne omprioriteringer 
ikke må gå ud over patienternes ret til 
hurtig udredning og behandling. Partierne 
vil i december måned blive orienteret om 
omprioriteringerne og er enige om, at 
denne orientering ikke kan give anledning 
til at genåbne budgetaftalen” – se 
budgetaftalens side 5. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
     

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF A5. 

G10 Budgetbemærkning: ”Vi er enige om at 
igangsætte en proces med henblik på at få 
afdækket det samlede udgiftsbehov, så vi 
finder en løsning på den resterende del af 
udgiftspresset senest ved budgetlægningen 
i 2021. Administrationen vil igangsætte et 
arbejde, som både vil se på, hvor 
patienterne til den nye retspsykiatri 
kommer fra og på de forudsatte 
effektiviseringer afledt af mulighederne     

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF G3. 



 

 

med nybyggeriet. Dette arbejde forelægges 
for Social- og Psykiatriudvalget og 
forretningsudvalget i foråret 2020 og kan 
herefter indgå som forberedelse af 
budgetlægningen 2021” – se 
budgetaftalens side 22. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 

 

H - Rigshospitalet 

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

2020 2021 2022 2023 Beslutning 

       

H1 Frie midler til hospitalerne – se 
budgetaftalens s. 4-5. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag M7. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 18,0 16,0 16,0 16,0 

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF A1.  

UÆ.H2  Teksten i ÆF H2 foreslås ændret til 
følgende: ”Indsats for overholdelse af 
patientrettigheder (børn, og patienter med 
øjensygdomme og karkirurgiske sygdomme, 
samt lunge- og hjerteområdet, 
urinvejssygdomme samt neurologi,     

Hvis forslaget, der er stillet af 
Dansk Folkeparti, vedtages, 
ændres budgetforligspartiernes 
forslag H2 vedrørende indsats for 
patientrettigheder således, at der 
ikke længere stilles forslag om 



 

 

herunder demens og specialiserede 
hovedpinesygdom)” 
 
Stillet af Dansk Folkeparti, O 

også at tilføre midler til 
indvandrermedicinsk klinik. 
 
Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med UÆ.A3. 
 

H2 Indsats for overholdelse af 
patientrettigheder (børn, og patienter med 
øjensygdomme og karkirurgiske sygdomme, 
samt lunge- og hjerteområdet, 
urinvejssygdomme samt neurologi, 
herunder demens og specialiseret 
hovedpinesygdom og indvandrermedicinsk 
klinik) – se budgetaftalens side 16-17. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag M7. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 24,9 18,8 18,8 18,8 

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF A3. 

H3 Styrkelse af børneafdelingerne – se 
budgetaftalens side 9 og 11. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag M7. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 3,0 4,0 4,0 4,0 

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF A4. 



 

 

H4 Børneparathed på akutområdet – se 
budgetaftalens side 9-11. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag M7. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 

ÆF H4, H6 og H7, der vedrører 
særlige budgetlinjer for 
Rigshospitalet, sættes til 
afstemning sammen. 
 
H4 vedrører investering i 
Børneparathed ved Rigshospitalets 
traumecenter og andre 
akutmodtagelser. 
 
Ønskes der afstemning? 

H5 Kræftområdet – se budgetaftalens side 16 
og 17. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag M10. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 19,0 19,0 19,0 19,0 

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF B4. 

H6 Højt specialiseret behandling på 
Rigshospitalet, herunder kortere ventetider 
samt tværfaglig udredningsfunktion for 
unge med erhvervet hjerneskade – se 
budgetaftalens side 17, 21 og 33 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag M7. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 19,3 20,0 20,0 20,0 

H6 vedrører videreudvikling af de 
højtspecialiserede 
behandlingstilbud. Rigshospitalet 
skal fremlægge en samlet plan for, 
hvordan pengene udmøntes. 
 
Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF H6. 



 

 

H7 Bæredygtig madlavning på hospitaler – se 
budgetaftalens side 7 og 33. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag M7. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 

3,2 1,7 1,7 1,7 

H7 vedrører videreudvikling fra 
hospitalernes økologiske 
madlavning til klimavenlig 
madlavning – efteruddannelse og 
ansættelse af køkkenpersonale og 
tværgående medarbejdere. – 
udvikling af app til madbestilling 
og reduktion af madspild. 
 
Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF H4. 
 

H8 Budgetbemærkning: ”Vi har tillid til, at 
hospitalerne bedst kan beslutte, hvor de 
ekstra midler kan gøre mest gavn for 
patienterne og medarbejderne. Vi er også 
enige om, at der skal være ledelsesrum til 
at gennemføre fornuftige omstillinger og 
effektiviseringer og flytte rundt på 
ressourcer internt på hospitalerne, med 
respekt for de trufne politiske beslutninger”  
– se budgetaftalens side 4. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
     

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF A5. 

H9 Budgetbemærkning: ”Partierne bag 
budgetaftalen har tilkendegivet over for 
hospitalerne, at de interne omprioriteringer 
ikke må gå ud over patienternes ret til 
hurtig udredning og behandling. Partierne     

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF A5. 



 

 

vil i december måned blive orienteret om 
omprioriteringerne og er enige om, at 
denne orientering ikke kan give anledning 
til at genåbne budgetaftalen” – se 
budgetaftalens side 5. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 

 

I - Akutberedskabet 

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

2020 2021 2022 2023 Beslutning 

       

I1 Styrkelse på ambulanceområdet – se 
budgetaftalens side 24. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag M7. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 7,0 10,0 10,0 10,0 

I1 vedrører tilførsel af midler til 
ambulanceområde, idet der er et 
stigende behov for akut 
ambulancetransport. 
 
Ønskes der afstemning? 

 

J - Center for IT, Medico og Telefoni 

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

2020 2021 2022 2023 Beslutning 

       

J1 Opfølgning på ekspertrådets anbefalinger – 
se budgetaftalens side 18-19. 11,0 15,0 15,0 15,0 

Forslagene J1-J2 sættes til 
afstemning under ét. 



 

 

 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag M7. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 

 
J1 vedrører gennemførelse af 
strategiske tiltag, brugervenlighed 
i klinikken, konsolidering ift. 
Sundhedsplatformen. 
 
 
Ønskes der afstemning? 

J2 Budgetbemærkning: ”Sundhedsplatformen 
er et vigtigt fokusområde for partierne bag 
budgetaftalen, og det har den højeste 
politiske og ledelsesmæssige prioritering at 
videreudvikle platformen og forbedre 
brugertilfredshed hos klinikerne med afsæt 
i bl.a. Ekspertrådets anbefalinger. Området 
følges tæt i forretningsudvalget” – se 
budgetaftalens side 18. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
     

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF J1. 

 

K - Center for HR 

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

2020 2021 2022 2023 Beslutning 

       

K1 Budgetbemærkning:  
 
”Regionens koncerncentre skal levere en 
effektiv understøttelse af hospitalerne og 
varetagelse af deres opgaver og skal     

Forslagene K1-K3 sættes til 
afstemning under ét. 
 
Ønskes der afstemning? 



 

 

samtidig løbende bidrage til 
effektiviseringer af vores administration. 
Derfor skal de som de to foregående år 
levere en besparelse på nye 20 mio. kr. i 
såvel 2021 som i 2022.  
 
Der er blandet partierne bag aftalen 
enighed om, at nye administrative 
besparelser i centrene så vidt muligt 
friholder områder, der understøtter driften 
på hospitaler og borgernære funktioner.  
 
Vi har noteret os at koncerndirektionen har 
gennemført et Serviceeftersyn. Vi bakker op 
om målene om mere fokus på at 
understøtte klinikkens behov, mere 
entydighed i ledelsen, mindre bureaukrati, 
større ledelsesrum. Vi bakker også op om, 
at der skal tages mere fælles ansvar og 
skabes bedre resultater blandt andet 
gennem mere effektive og kortere 
beslutnings- og arbejdsgange” – se 
budgetaftalens side 6. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 

K2 Budgetbemærkning: ”Vi støtter op om den 
nationale task force’s arbejde på 
sundhedsområdet. Samtidig beder vi 
regionens administration om i samarbejde 
med bl.a. de faglige organisationer at     

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF K1. 



 

 

fremlægge en plan med konkrete projekter 
og initiativer til rekruttering og fastholdelse 
for at imødekomme manglen på 
arbejdskraft. Som grundlag for vores 
arbejde med området, vil vi inddrage 
regionens nyudviklede prognosemodel for 
arbejdskraftsituationen. Desuden vil vi se 
på, om vi kan inddrage faggrupper såsom 
fysioterapeuter, ergoterapeuter, 
radiografer, social- og sundhedsassistenter 
og lægesekretærers kompetencer bredere” 
– se budgetaftalens side 6.  
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 

K3 Budgetbemærkning: ”Omkring 500.000 
voksne danskere har svært ved at læse, 
skrive eller bruge IT. Det skal Region 
Hovedstaden som en stor arbejdsgiver gøre 
noget ved. Vi vil derfor tage initiativ til, at 
tiltaget Bedre til ord, tal og IT, som udbydes 
i mange kommuner, nu også tilbydes i 
Region Hovedstaden. Budgetpartierne 
beder udvalget for forskning, innovation og 
uddannelse om at tage initiativ til dette 
væsentlige tiltag for medarbejderne” – se 
budgetaftalens side 6. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
     

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF K1. 



 

 

L – Praksisområdet 

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

2020 2021 2022 2023 Beslutning 

       

L1 Aftale om styrket samarbejde med PLO – se 
budgetaftalens side 12-15. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslagene L3 og M7. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 

7,0 11,9 11,9 11,9 

Forslagene L1 og L2 sættes til 
afstemning under ét. 
 
L1 vedrører den strategiske 
samarbejdsaftale mellem Region 
Hovedstaden og PLO-H om at 
styrke det nære, 
sammenhængende 
sundhedsvæsen og betjeningen af 
borgere i regionen. 
 
Ønskes der afstemning? 
 

L2 Privatpraktiserende speciallæge i psykiatri, 
Bornholm - midlertidig forhøjelse - se 
budgetaftalens side 22-23. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag M7. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 0,9 0,0 0,0 0,0 

L2 vedrører midler til en 
praktiserende speciallæge i 
psykiatri på Bornholm. 
 
Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF L1. 
  

L3 Tilpasning ydelser 
 
Finansieringsforslag (sundhedsområdet) 
 -2,1 -2,1 -2,1 -2,1 

Såfremt de udgiftskrævende 
forslag, som ændringsforslag L3 
finansierer, er vedtaget, anses 



 

 

Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 

ændringsforslag L3 for vedtaget 
uden afstemning. 

 

M - Sundhedsområdet – Fælles driftsudgifter 

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

2020 2021 2022 2023 Beslutning 

       

M1 Forhøjelse af pulje under Social- og 
Psykiatriudvalget til samarbejde med 
kommuner og civilsamfund – se 
budgetaftalens side 14-15. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag M7. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 1,5 1,0 1,0 1,0 

Forslagene M1-M6 sættes til 
afstemning under ét.  
 
M1 vedrører forhøjelse af puljen til 
samarbejde med kommuner og 
civilsamfund. 
 
Ønskes der afstemning? 

M2 Fortsættelse af samarbejdsaftale med Røde 
Kors om omsorgscenter til hjemløse – se 
budgetaftalens side 14 og 15. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag M7. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 2,5 2,5 2,5 2,5 

M2 vedrører fortsættelse af 
samarbejdet med Røde Kors’ 
omsorgscenter, som tager hånd 
om hjemløse, som udskrives fra 
hospitalet med en fysisk sygdom 
og sørger for, at der bliver fulgt op 
på deres behandling i samarbejde 
med hospital, kommune og egen 
læge. 
 



 

 

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF M1. 

M3 Nedbringelse af ventetid på 
høreapparatområdet – se budgetaftalens 
side 17. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag M7. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 7,0 0,0 0,0 0,0 

M3 vedrører afsættelse af midler 
til nedbringelse af ventetid på 
høreapparatsområdet. 
 
Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF M1. 

M4 Hjælp til børn som er pårørende til alvorligt 
syge familiemedlemmer - 1. fase – se 
budgetaftalens side 10 og 11. 
  
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag M7. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 2,0 2,0 2,0 2,0 

M4 vedrører indsats i forhold til at 
alle hospitaler har et ordentligt 
tilbud til børn som pårørende. 
 
Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF M1. 

M5 Børnelægernes børnetips – se 
budgetaftalens side 10 og 11. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag M7. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 1,5 0,0 0,0 0,0 

M5 vedrører investering i 
børnelægernes Børnetips. Korte 
videoer på app og over sociale 
medier, som kan klæde forældre 
på til at vurdere og hjælpe deres 
almindeligt syge børn derhjemme. 
 
Opgaven skal varetages af 
regionens nyoprettede Center for 



 

 

Politik og Kommunikation, der er 
en fusion af det daværende 
sekretariat for koncernen og 
daværende Center for 
Kommunikation. 
 
Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF M1. 
 

M6 Bæredygtig madlavning på hospitaler – se 
budgetaftalens side 7 og 33. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag M7. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 

0,2 0,2 0,2 0,2 

M6 vedrører videreudvikling fra 
hospitalernes økologiske 
madlavning til klimavenlig 
madlavning – efteruddannelse og 
ansættelse af køkkenpersonale og 
tværgående medarbejdere. – 
udvikling af app til madbestilling 
og reduktion af madspild. 
 
Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF M1. 
 

M7 Politisk prioriteringspulje, varig 
(sundhedsområdet) 
 
Finansieringsforslag (sundhedsområdet). 
 

Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 -212,0 -212,0 -212,0 -212,0 

Såfremt de udgiftskrævende 
forslag, som ændringsforslag M7 
finansierer, er vedtaget, anses 
ændringsforslag M7 for vedtaget 
uden afstemning. 



 

 

M8 Pulje til sundhedsaftaler 
 
Finansieringsforslag (sundhedsområdet) 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 

Såfremt de udgiftskrævende 
forslag, som ændringsforslag M8 
finansierer, er vedtaget, anses 
ændringsforslag M8 for vedtaget 
uden afstemning. 

M9 Finanslovsmidler 2019 til psykiatri 
 
Finansieringsforslag (sundhedsområdet) 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 -32,1 -32,1 -32,1 -32,1 

Såfremt de udgiftskrævende 
forslag, som ændringsforslag M9 
finansierer, er vedtaget, anses 
ændringsforslag M9 for vedtaget 
uden afstemning. 

M10 Midler til kræftområdet (KP IV) 
 
Finansieringsforslag (sundhedsområdet) 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 -39,1 -39,1 -39,1 -39,1 

Såfremt de udgiftskrævende 
forslag, som ændringsforslag M10 
finansierer, er vedtaget, anses 
ændringsforslag M10 for vedtaget 
uden afstemning. 

M11 Budgetbemærkning: ”Vi skal samtidig 
løbende se på den samlede opgaveløsning 
og -fordeling. Partierne er enige om at bede 
forretningsudvalget igangsætte en analyse, 
som skal kigge på administrative 
arbejdsgange på og omkring hospitalerne. 
Analysens formål skal være at finde ud af, 
om der kan frigøres tid til klinikernes 
kerneopgaver, og hvordan dobbeltarbejde 
så vidt muligt kan undgås” – se 
budgetaftalens side 5.     

Forslagene M11-M16, der 
vedrører generelle 
budgetbemærkninger på 
sundhedsområdet, sættes til 
afstemning under ét. 
 
Ønskes der afstemning? 



 

 

 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 

M12 Budgetbemærkning: ”Samarbejdet mellem 
kommune, egen læge og hospital skal 
styrkes, så familier med et sårbart eller sygt 
barn får hjælp. Derfor er Sammen om børn 
og unges sundhed også et fokusområde i 
vores Sundhedsaftale med regionens 29 
kommuner og almen praksis. 
 
Region Hovedstaden vil i 2020 tage initiativ 
til en konkret aftale om en handleplan på 
tværs af sektorerne om svært overvægtige 
børn og unge. Formålet med en sådan 
aftale skal være at forebygge overvægt, at 
flere svært overvægtige børn og unge får et 
relevant tilbud, og at der er en klar 
samarbejdsmodel for indsatsen, der kan 
være fælles for alle kommuner i regionen” – 
se budgetaftalens side 10-11. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
     

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF M11. 

M13 Budgetbemærkning: ”Mange mennesker 
med psykisk sygdom kæmper også med 
misbrug og hjemløshed. Vi ser at mange 
bliver afruset i vores psykiatriske 
akutmodtagelser og bliver udskrevet uden 
en plan for deres videre     

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF M11. 



 

 

misbrugsbehandling i kommunen eller 
medicin til at tage deres abstinenser. Vi skal 
blive bedre til at følge op på patienterne, 
også efter de er udskrevet – og udarbejde 
planer for opfølgning sammen med 
kommunernes misbrugsbehandling og egen 
læge. Det er en særlig opgave, når mange 
er hjemløse og svære at få fat på. Derfor 
beder vi regionens Social- og 
Psykiatriudvalg om at kortlægge regionens 
herberger. Vi skal inddrage beboerne og 
medarbejderne på herbergerne, så vi 
sammen kan finde ud af, hvilke initiativer 
der vil skabe mere nærhed og 
sammenhæng for de mange hjemløse, der i 
dag mister kontakten til psykiatrien i større 
eller længere tid, fordi de bor på herberg 
eller er hjemløse” – se budgetaftalens side 
14. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å  

M14 Budgetbemærkning: ”Hensigtsmæssig 
medicinering skal styrkes i Region 
Hovedstaden, hvilket bl.a. kan ske gennem 
øget tværfagligt samarbejde i såvel 
hospitalssektoren som praksissektoren. 
Medicingennemgang og -afstemning ved 
farmaceuter er én blandt flere metoder, 
hvormed problemer med uhensigtsmæssig 
medicinering kan blive opfanget og løst i 
samarbejde mellem farmaceut og læge til     

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF M11. 



 

 

gavn for såvel patientsikkerheden som 
patientens livskvalitet. Arbejdet 
igangsættes med en første drøftelse i 
forretningsudvalget” – se budgetaftalens 
side 15. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 

M15 Budgetbemærkning: ”Region Hovedstaden 
arbejder aktivt for at sikre en 
forskningsmæssig styrkeposition ved at 
styrke rammerne for brug af sundhedsdata i 
forskning og behandling og udvikle 
personlig medicin. Centralt i dette er også 
at tilbyde en bedre og mere 
sammenhængende støtte til regionens 
forskere med kortere sagsbehandlingstider, 
herunder støtte til finansiering, juridisk 
bistand, indgåelse af samarbejdskontrakter, 
kommercialisering af forskning, 
projektregnskab mv. 
 
Mange forskere oplever i dag forskerstøtten 
som uoverskuelig med mange indgange og 
med uens service. Der arbejdes derfor på at 
etablere én indgang for forskerstøtte, hvor 
de eksisterende støttefunktioner i Center 
for Regional Udvikling, Videnscenter for 
dataanmeldelser og regionens andel af 
teknologioverførselsenheden på 
Københavns Universitet samtænkes, så     

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF M11. 



 

 

forskningen og på sigt patientbehandlingen 
styrkes. 
 
Den samlede funktion skal samtidig 
understøtte og styrke de offentlig/private 
forskningssamarbejder. Funktionen skal 
bl.a. tilbyde juridisk bistand og let adgang til 
klinikken for virksomheder. På sigt kan der 
udvikles en digital platform, hvor private 
virksomheder kan udbyde 
forskningsprojekter, som regionale forskere 
kan byde ind på. 
 
Udvalget for forskning, innovation og 
uddannelse får i løbet af 2020 en status for, 
hvordan forskningsområdet understøttes 
bedre for såvel forskere som virksomheder” 
– se budgetaftalens side 24-25. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 

M16 Budgetbemærkning: ”Sundhedsvæsenet 
skal have respekt for det enkelte menneske. 
Parterne bag aftalen er enige om, at der er 
behov for opmærksomhed på 
LGBT+personer, som skal møde med 
respekt og uden fordomme på vores 
hospitaler” – se budgetaftalens side 14.      

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF M11. 

 

  



 

 

 

N – Regional udvikling – Kollektiv trafik 

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

2020 2021 2022 2023 Beslutning 

       

N1 Opgradering af information ved 
stoppesteder – se budgetaftalens side 26 og 
28. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag N3 og O9. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 

1,7    

Forslagene N1-N2 sættes til 
afstemning under ét. 
 
N1 vedrører opgradering af 
informationen ved de regionale 
bussers stoppesteder, idet en god 
sammenhæng mellem det 
regionale og det kommunale net 
er afgørende for borgernes 
oplevelse af et samlet kollektivt 
tilbud. 
 

N2 Busfremkommelighed – se budgetaftalens 
side 26 og 28 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag O9. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 2,7    

N2 vedrører tiltag, der vil sikre 
fremkommeligheden på buslinje 
123 mellem Glostrup og Roskilde. 
 
Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF M11. 

N3 Trafikbestilling/lokalbane – se 
budgetaftalens side 34. 
 
Finansieringsforslag. 
 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 

Såfremt de udgiftskrævende 
forslag, som ændringsforslag N3 
finansierer, er vedtaget, anses 
ændringsforslag N3 for vedtaget 
uden afstemning. 



 

 

Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 

N4 Ændrede forudsætninger om finansiering af 
lokalebane investeringer – se 
budgetaftalens side 34. 
 
Finansieringsforslag. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 

 

0,0 -16,9 -15,2 -7,0 

N4 sættes til afstemning sammen 
med Q1 og Q4, som er en 
forudsætning for, den i N4 
indeholdte finansiering. 
 
Forslaget finansierer poster, der 
senere kommer til afstemning.  
Medlemmerne skal stemme for 
forslaget, hvis de agter at stemme 
for de udgiftskrævende poster 
under forslag O1, O7, O9 og, O10), 
idet budgettet ellers ikke er i 
balance. 
 
Ønskes der afstemning? 
 

N5 Budgetbemærkning: ”Vi er også enige om 
at prioritere vedligehold af vores 
lokalbaner, som er rygraden i den kollektive 
infrastruktur i Nordsjælland. Lokalbanerne 
står i disse år over for særlige udfordringer 
på grund af slid og trænger til at blive 
fornyet. Vi vil sikre en forsvarlig renovering 
af lokalbaneinfrastrukturen ved at investere 
godt 500 mio. kr. frem mod 2026 i 
renovering af broer, signalanlæg, 
sporombygninger og sikring af overkørsler 
samt nye tog til Nærumbanen. På den måde 
sikrer vi, at lokaltog kan transportere     

Budgetbemærkning om 
investering i lokalbaner. 
 
Ønskes der afstemning? 



 

 

mange passagerer også i fremtiden” – se 
budgetaftalens side 26. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 

 

O – Øvrig regional udvikling 

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

2020 2021 2022 2023 Beslutning 

       

O1 Fremtidens STEM kompetencer i 
hovedstaden – se budgetaftalens side 27 og 
28. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag O9, O10 og N4. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 

4,0 4,0 4,0 4,0 

Forslagene O1-O8 sættes til 
afstemning under ét. 
 
O1 vedrører midler til forsøg på at 
øge interessen for søgning til 
STEM-uddannelser (Science, 
Technology, Engineering, Math) 
særligt blandt de ældste elever i 
grundskolen og gymnasier – samt 
et styrket regionalt samarbejde 
blandt centrale parter. 
 
Ønskes der afstemning? 
 

O2 Afklaring af oprydningsmuligheder ved 
Collstropgrunden – se budgetaftalens side 
27 og 28. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag O9. 1,0    

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF O1. 
 
O2 vedrører afklaring af 
oprydningsmuligheder ved 



 

 

 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 

Collstropgrunde med henblik på at 
etablere et beslutningsgrundlag 
for, hvilken type oprydning der er 
mest hensigtsmæssig. 
 

O3 
Fremme brugen af genanvendelige 
materialer – se budgetaftalens side 7, 27 og 
28. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag O9. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 1,4    

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF O1. 
 
O3 vedrører understøttelse af 
overgangen til en mere cirkulær 
økonomi inden for råstoffer og 
byggematerialer i samarbejde 
mellem region, kommuner og 
byggeriets parter. 
 

O4 En forstærket indsats over for 
grundvandskritiske pesticider – se 
budgetaftalens side 27 og 28. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag O9. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 3,0    

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF O1. 
 
O4 vedrører en forstærket indsats 
med henblik på at udvikle nye 
metoder og viden til håndtering af 
grundvanskritiske pesticider i 
Regino Hovedstaden.  

O5 Kombinationsrejser med cykel 
(tilsagnsbudgettering) – se budgetaftalens 
side 26 og 29. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag O9. 3,0    

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF O1. 
 
O5 vedrører analyser og anlæg, 
der skal give gode betingelser for 



 

 

 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 

at kombinere cykel med tog, bus 
og samkørsel ved kundepunkter. 

O6 Fortsat indsats for støjbekæmpelse 
(tilsagnsbudgettering) – se budgetaftalens 
side 26 og 29. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag O9. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 1,5    

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF O1. 
 
O6 vedrører indsats for 
støjbekæmpelse som led i bidraget 
til at reducere den øgede luft- og 
støjforurening, trængsel og CO2-
udledning, som Region 
Hovedstadens borgere oplever. 

O7 Videreførelse af indsatsen for grøn 
mobilitet (CPH Electric) – se budgetaftalens 
side 7, 26 og 29. 
 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag O9 og N4. 

 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 3,0 3,0 3,0 3,0 

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF O1. 
 
O7 vedrører Copenhagen Electric  
(viden om elbiler). 

O8 Analyse af mulig letbanestrækning/BRT-
strækning Glostrup til Avedøre samt 
nordover – se budgetaftalens side 26 og 29. 
 
Ændringsforslaget finansieres ved 
ændringsforslag O9. 
 1,5    

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF O1. 
 
O8 vedrører analyse af mulig 
letbanestrækning Glostrup til 
Avedøre samt nordover. 



 

 

Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 

O9 Politisk prioriteringspulje, varig (det 
regionale udviklingsområde) – se 
budgetaftalens side 34. 
 
Finansieringsforslag (området for regional 
udvikling). 
 

Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 -22,0 14,7 7,8 0,2 

Finansieringsforslag. Forslaget skal 
vedtages, for at budgettet 
balancerer. 
 
Ønskes der afstemning? 

O10 Tilpasningsbehov (-) / råderum (+) 
 
Stillet af administrationen 
 

0,0 -4,0 1,2 0,6 

Finansieringsforslag. Forslaget skal 
vedtages, for at budgettet 
balancerer. 
 
Ønskes der afstemning? 

O11 Budgetbemærkning: ”I økonomiaftalen for 
2020 præciseres det, at regionerne har en 
vigtig rolle i forhold til den fremtidige 
udvikling i regionen. Region Hovedstaden 
vil arbejde for et bredt regionalt 
samarbejde og vi har store ambitioner på 
det regionale udviklingsområde inden for 
miljø, kollektiv trafik, uddannelse og 
innovation, men også på andre områder, 
der har betydning for hovedstadsregionens 
udvikling fx internationalisering, innovation, 
grøn omstilling og klimatilpasning. Næste 
generation er vores fokus, og derfor er FN’s 
verdensmål et naturligt pejlemærke og vi vil     

Forslagene O11-O13, der vedrører 
generelle budgetbemærkninger på 
det regionale udviklingsområde, 
sættes til afstemning under ét. 
 
Ønskes der afstemning? 



 

 

fremme løsninger, der bidrager til en 
fremtid, hvor vi integrerer social, 
økonomisk og miljømæssig bæredygtighed” 
– se budgetaftalens side 25. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 

O12 Budgetbemærkning: ”Vi har i regionsrådet 
afsat en årlig ramme på i alt 12,7 mio. kr. i 
budgettet for 2019 til den regionale 
udviklingsstrategi. Udviklingsstrategien skal 
vedtages i 2020 efter den har været i 
offentlig høring og til udtalelse i Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse. Med strategien 
sætter vi fokus på den regionale 
sammenhængskraft og de muligheder, der 
er ved at arbejde strategisk med 
uddannelser og kompetencer til fremtiden, 
en effektiv og bæredygtig mobilitet i 
hverdagen, et klima og miljø i balance og 
gode muligheder for et sundt liv. 
 
Vi laver en handlingsplan i tilknytning til 
strategien, som vil synliggøre de indsatser, 
vi vil prioritere de kommende år. 
Handlingsplanen fortæller, hvordan vi 
anvender regionens egne midler og 
ressourcer, og hvordan vi etablerer 
partnerskaber og søger fondsmidler i 
samarbejde med relevante aktører inden     

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF O11. 



 

 

for vores indsatsområder” – se 
budgetaftalens side 25-26. 
 
Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 

O13 Budgetbemærkning: ”Regionens 
trafikudvalg vil fortsætte det arbejde, de 
allerede er godt i gang med, hvor de med 
blik for hele Region Hovedstadens geografi, 
ser på effektiviseringer, mulige 
omprioriteringer og nye løsninger som en 
vej til at håndtere de økonomiske 
udfordringer frem mod 2021 og løfte 
ambitionerne for den grønne omstilling af 
tog og busser frem mod 2030. En indsats, 
der også kræver flere midler fra staten. Når 
Movias regnskab foreligger i begyndelsen af 
2020, og vi dermed har de første 
indikationer på en mulig efterregulering i 
2021, samt hvilken effekt Nyt Bynet får for 
regionen, vil vi politisk fastlægge behovet 
for at gennemføre eventuelle justeringer i 
2021. 
 
Trafikudvalget vil få ansvaret for at 
konkretisere budgetaftalens tiltag på 
mobilitets-området og samtidig sikre den 
fremadrettede proces frem mod næste 
trafikbestilling” - se budgetaftalens side 26-
27. 
     

Administrationen anbefaler, at 
forslaget sættes til afstemning 
sammen med ÆF O11. 



 

 

Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 

 

P – Investeringsbudget 

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

2020 2021 2022 2023 Beslutning 

       

P1 Ny Psykiatri Bispebjerg 
 
Den påtænkte finansiering i 2023 figurerer 
under ændringsforslag Q3. 
 
Stillet af administrationen 
 - - - 163,8 

Ønskes der afstemning? 

 

Q – Indtægter og finansielle poster 

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

2020 2021 2022 2023 Beslutning 

       

Q1 Afdrag 
 
Stillet af administrationen. 
  0,6 2,0 6,6 

Administrationen anbefaler, at der 
stemmes om forslaget sammen 
med ÆF N4. 

Q2 Indtægt vedr. deponering, KF-byggerier 
 
Finansieringsforslag (sundhedsområdet). 
 
Stillet af administrationen. 
 -416,6 -160,2 -368,0  

Q2 har karakter af en teknisk 
afstemningspost, der behandles 
sammen med ÆF Q3. 
 
Ønskes der afstemning. 



 

 

Q3 Likviditetsforskydning 
 
Ændringsforslaget finansieres for de 
likviditetsforøgende år ved ændringsforslag 
Q2. 
 
Stillet af administrationen. 
 416,6 160,2 368,0 -163,8 

Q3 har karakter af en teknisk 
afstemningspost, som følger 
direkte af Q2. Der skal derfor kun 
stemmes en gang om de to poster, 
der udgør ét samlet forslag.  

Q4 Lånoptagelse lokalbaner 
 
Finansieringsforslag (regionale 
udviklingsområde). 
 
Stillet af administrationen.  -30,5 -38,0 -193,6 

Administrationen anbefaler, at der 
stemmes om forslaget sammen 
med ÆF N4. 

 

R – Øvrige bemærkninger 

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

2020 2021 2022 2023 Beslutning 

       

R1 Budgetbemærkning: Model for 
værdibaseret sundhed i Region 
Hovedstaden – se bilag til budgetaftalen. 
 
Stillet af alle partier i Region Hovedstadens 
regionsråd: A, B, C, F, I, O, V, Ø, Å 

    Ønskes der afstemning? 

R2 Budgetbemærkning: Udover de af 
budgetforligspartierne stillede 
ændringsforslag indarbejdes budgetaftalens 
tekst i øvrigt i budgettet for 2020-2023. 
 

    Ønskes der afstemning? 



 

 

Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I, 
V, Ø, Å 
 
Administrationen bemærker, at forslaget 
kun vedrører de dele af budgetaftalen, som 
ikke er indeholdt i særskilte 
afstemningspunkter i denne 
afstemningsdagsorden. 

 


