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Afskaffelse af de politiske følgegrupper for de store hospitalsbyggerier 
 
Fremsat af:  
Forretningsudvalget 
Formål og indhold  
For hvert af de syv store hospitalsbyggerier er der nedsat en politisk følgegruppe med seks 
regionsrådsmedlemmer. De politiske følgegrupper mødes minimum to gange årligt i hele projektets 
løbetid og inddrages i planlægningen af det enkelte byggeprojekt, bl.a. forud for forelæggelser for 
regionsrådet af byggeprogram, ansøgning til regeringens ekspertpanel, investeringsbevillinger mv. De 
politiske følgegrupper overvåger, at beslutninger truffet i regionsrådet og retningslinjer for projekterne 
følges, men har ikke beslutningskompetence. 
 
Ved afholdelse af projektkonkurrencer udpeges seks regionsrådsmedlemmer til at indgå som en del af 
bedømmelseskomitéen. Efter projektkonkurrencen udgør regionsrådets medlemmer af 
bedømmelseskomitéen den politiske følgegruppe. 
 
For seks af de syv byggeprojekter er der afholdt projektkonkurrencer. Kun på Bispebjerg-projektet er 
der igangværende konkurrencer, hvoraf den ene er næsten afsluttet og den anden er i 2. fase, hvor den 
politiske følgegruppe ikke er involveret. 
 
I forbindelse med et møde i forretningsudvalget er det blevet foreslået at afskaffe de politiske 
følgegrupper, da der ikke er så mange opgaver for de politiske følgegrupper, når 
projektkonkurrencerne er afholdt.  
 
Den politiske kontrol med byggerierne vil fremover blive forankret i forretningsudvalget. Ved 
væsentlige ændringer som fx aktivering af større change requests eller andre forhold, der ændrer på 
grundlaget for det enkelte byggeri, vil sagen blive forelagt forretningsudvalget. 
 
Med forslaget vil der være en mindre besparelse på de administrative ressourcer på 
sekretariatsbetjeningen af de politiske følgegrupper, såvel i administrationen som i de enkelte 
byggeorganisationer. Det bemærkes dog, at nogle af de administrative opgaver, der løses som led i 
betjeningen af de politiske følgegrupper, vil skulle løses alligevel. Desuden afholdes en stor del af de 
administrative udgifter af de enkelte byggeriers anlægsramme, jf. tilsagnet om medfinansiering fra 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Besparelsen kan derfor ikke realiseres men vil frigøre tid til 
at løse andre opgaver i relation til byggeprojekterne. 
Sammenhæng til de politiske målsætninger  
Forslaget understøtter arbejdet med Fokus og Forenkling. 
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid  
 
Skemaet nedenfor illustrerer de administrative ressourcer, der vil kunne frigives ved en nedlæggelse af 
de politiske følgegrupper: 

 2016 2017 2018 2019 
Løn 0,3 0,3 0,3 0,3 
Øvrig drift     
Etableringsudgifter     
Årsværk 0,6 0,6 0,6 0,6 

 
Evt. uddybende beskrivelse: 
Det er i beregningen forudsat, at administrationen bruger ca. 0,2 årsværk på sekretariatsbetjeningen af 
de politiske følgegrupper (sv.t.  20 timer pr. møde). Det er desuden forudsat, at hospitalernes 



byggeorganisationer bruger dobbelt så megen tid som administrationen på at forberede møderne, 
herunder udarbejde mødemateriale, sv.t. ca. 0,4 årsværk. Samlet set skønnes det, at der anvendes ca. 
0,6 årsværk på sekretariatsbetjeningen af de politiske følgegrupper. Hertil kommer udgifterne til 
befordringsgodtgørelse til de politiske følgegruppers medlemmer. De økonomiske konsekvenser skal 
kvalificeres yderligere. 
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):  
 
Sundhedskassen     
                      

Den regionale udviklingskasse 
  

Det sociale område  
 
 
 

x 


