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Oversigt over afstemningstemaer (grupperede beslutninger) på baggrund af drejebogsbemærkninger til afstem-

ningsdagsordenen til brug for 2. behandlingen af budgettet 

NB: Afstemning om flere beslutningspunkter under ét afstemningstema forudsætter enighed blandt regionsrådets medlemmer om 

denne afstemningsform. Ved uenighed i regionsrådet om anvendelse af et foreslået tema anvendes de af afstemningsdagsorde-

nens punkter hver for sig, som ellers ville være omfattet af afstemningstemaet. 

Tabel 1 

Afstemning nr. Afstemning / Titel Omfattede beslutningspunkter 

i afstemningsdagsordenen 

Forslag stillet af 

1 Frie midler til hospitalerne A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1 og 

H1 

Budgetforligspartierne 

2 Det lokale samarbejde mellem 

hospital kommuner og praksis 

A2, B2, D2, F2, G2 Budgetforligspartierne 
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3 Underændringsforslag om 

ikke at tilføre midler til indvan-

drermedicinsk klinik – til for-

slaget vedrørende indsats for 

overholdelse af patientret-

tigheder (se her nedenfor un-

der afstemningstema nr. 4) 

UÆ.A3, UÆ.B3, UÆ.C2, 

UÆ.D3, UÆ.F3 og UÆ.H2  

 

Dansk Folkeparti 

4 Indsats for overholdelse af pa-

tientrettigheder 

A3, B3, C2, D3, F3, H2  

 

Budgetforligspartierne 

5 Styrkelse af børneafdelin-

gerne 

A4, D4, F4, H3 Budgetforligspartierne 

6 Budgetbemærkninger vedrø-

rende ledelsesrum for frie mid-

ler til hospitalerne. 

A5, A6, B5, B6, C4, C5, D6, 

D7, E2, E3, F5, F6, G8, G9, 

H8, H9 

Budgetforligspartierne 

7 Kræftområdet B4, D5, H5 Budgetforligspartierne 

8 Bornholm som digital Ø C3 Budgetforligspartierne 

9 Styrkelse af psykiatrien G3-G7 og G10 Budgetforligspartierne 

10 Rigshospitalet, særlige bud-

getlinjer  

(Højt specialiseret behandling 

på Rigshospitalet, herunder 

H4, H6 og H7 Budgetforligspartierne 
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kortere ventetider samt tvær-

faglig udredningsfunktion for 

unge med erhvervet hjerne-

skade + Bæredygtig madlav-

ning på hospitalerne) 

11 Styrkelse på ambulanceområ-

det 

I1 Budgetforligspartierne 

12 CIMT/sundhedsplatformen 

(opfølgning på ekspertrådet + 

budgetbemærkning SP) 

J1+J2 Budgetforligspartierne 

13 Center for HR, budgetbe-

mærkninger (besparelser i 

koncerncentre, fastholdelse 

og rekruttering, bedre til ord, 

tal og IT). 

K1-K3 Budgetforligspartierne 

14 Praksisområdet (aftale om 

styrket samarbejde med PLO, 

speciallæge i psykiatri på 

Bornholom)  

L1+L2 Budgetforligspartierne 

15 Sundhedsområdet – Fælles 

driftsudgifter (Puljeforhøjelse, 

Røde Kors herberg, høreap-

paratsområdet, hjælp til børn 

M1-M6 Budgetforligspartierne 
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som er pårørende, børnelæ-

gernes børnetips, bæredygtig 

madlavning) 

16 Budgetbemærkninger, sund-

hedsområdet generelt 

M11-M16 Budgetforligspartierne 

17 Budgetlinjer, regional udvik-

ling, kollektiv trafik (informa-

tion ved stoppesteder + linje 

123 mellem Glostrup og Ros-

kilde) 

N1+N2 Budgetforligspartierne 

18 Lokalbanefinansiering N4, Q1 og Q4 Budgetforligspartierne 

19 Budgetbemærkning om lokal-

baner 

N5 Budgetforligspartierne 

20 Budgetlinjer, øvrig regional 

udvikling (STEM, Collstrop-

grunden, genanvendelige ma-

terialer, grundvandskritiske 

pesticider, kombinationsrejser 

med cykel, støjbekæmpelse, 

grøn mobilitet, analyse af let-

banestrækning Glostrup/Aved-

øre) 

O1-O8 Budgetforligspartierne 
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21 Politisk prioriteringspulje, regi-

onal udvikling (finansiering) 

O9 Budgetforligspartierne 

22 Tilpasningsbehov, regional 

udvikling 

O10 Budgetforligspartierne 

23 Budgetbemærkninger, regio-

nal udvikling (regional udvik-

ling, regional udviklingsstra-

tegi, trafikudvalgets opgaver) 

O11-O13  Budgetforligspartierne 

24 Investeringsbudget for Ny 

Psykiatri Bispebjerg 

P1 Budgetforligspartierne 

25 Indtægter og finansielle poster 

(Indtægt, deponering og likvi-

ditetsforskydning) 

Q2 og Q3. Budgetforligspartierne 

26 Budgetbemærkning: Model for 

værdibaseret sundhed i Re-

gion Hovedstaden 

R1 Alle regionsrådets partier 

27 Vedtagelse (indarbejdelse) af 

budgetaftalens øvrige tekst. 

R2 Budgetforligspartierne 

 

Herefter er budgettet vedtaget. 
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Kortere procedure for vedtagelse af budgettet (2. behandling): 

Regionsrådet kan om ønsket gennemføre en kortere afstemning om budgettet ved maksimal gruppering af afstemnings-
temaer: 

Tabel 2 

Afstemning nr. Afstemningstema Omfattede beslutningspunkter 

i afstemningsdagsordenen 

Forslag stillet af 

A1 Dansk Folkepartis ændrings-

forslag 

Tabel 1: Afstemningstema 3 Dansk Folkeparti 

A2 Indsats for overholdelse af pa-

tientrettigheder 

Tabel 1: Afstemningstema 4 Budgetforligspartierne 

A3 Budgetaftalen i øvrigt Tabel 1: Afstemningstema 1-

2, 5-25 og 27 

Budgetforligspartierne 

A4 Budgetbemærkning: Model for 

værdibaseret sundhed i Re-

gion Hovedstaden 

Tabel 1: Afstemningstema 26 Alle regionsrådets partier 

 

Herefter er budgettet vedtaget. 


