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Kompetencefordelingsplan for Region Hovedstaden 

 

Ifølge regionsloven styres regionens anliggender af regionsrådet. 

 

Regionsrådet har på en række områder foretaget intern delegation af kompetence til 

underliggende instanser i regionen, der således kan varetage en umiddelbar forvaltning 

af de pågældende regionale anliggender. 

 

Hertil kommer, at forretningsudvalget i lovgivningen er tillagt særlig kompetence  

 

”Kompetencefordelingsplan for Region Hovedstaden” beskriver den faktiske fordeling 

af forvaltningskompetence imellem regionsråd, udvalg og administration. 

 

Regionsrådet kan til enhver tid tilbagekalde de af regionsrådet meddelte kompetencer 

– enten i enkelttilfælde eller på hele sagsområder. 

 

Som et overordnet princip gælder, at enhver sag, uanset kompetencefordelingsplanen, 

skal behandles af regionsrådet, hvis sagen har væsentlig eller principiel betydning for 

regionen, eller hvis andre særlige grunde måtte tale herfor. 

 

Kompetencefordelingsplanen er godkendt af regionsrådet den [DATO FOR GOD-

KENDELSE I RR]. 

 

Kompetencefordelingsplanen kan revideres administrativt efter behov – og forelægges 

regionsrådet til godkendelse mindst én gang i hver valgperiode. 
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I.  ØKONOMI 

 
RR = Regionsrådet 

FU = Forretningsudvalget 

SU = Stående udvalg 

AD = Administration 

 

 

B = Besluttende instans 

I = Indstillende instans 

 

RR FU SU AD 

Budget og bevillinger     

Fastlæggelse af budgetprocedurer  B   

Vedtagelse af årsbudget og flerårige budgetoverslag, herunder bevillingsregler: 

• Fastlæggelse af antallet af bevillingsområder 

• Fastlæggelse af budgetansvar og bevillingskontrol 

• Investeringsregler 

• Kompetence i økonomisk styring  

• Bevillingshavers dispositionsfrihed 

• Overførsel af mer- eller mindreforbrug 

• Tillægsbevillingsregler 

• Retningslinjer vedr. leasing, donationer m.v. 

• Model for aktivitetsstyring 

B I   

Fordeling af midler vedr. VBS-puljemidler 2018 (VBS-udvalget)   B  

     

Opfølgning og regnskab     

Valg af revisor B I   

Godkendelse af revisionsregulativ B I   

Godkendelse af Kasse og regnskabsregulativ (regionsrådet den 18. juni 2018), her-

under 

• Anvendt regnskabspraksis 

• Retningslinjer vedr. administration af forskningsmidler 

• Byggestyringsregler 

• Afskrivning af uerholdelige fordringer 

• Opbevaring og kassation af regionens arkivalier og regnskabsbilag 

• Anbringelse af værdier 

• Udpegning af tegningsberettigede 

• Finansielle retningslinjer 

• Repræsentationsudgifter 

(obs.: bilag kan revideres administrativt.) 

B I   

Godkendelse af økonomirapporter (4 årlige) B I   

Tilsyn med at bevillinger ikke overskrides uden regionsrådets samtykke  B   

Godkendelse af regionens årsregnskab B I   

Godkendelse af redegørelse for aktivitet B I   
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Valg af bankforbindelse B I   

     

Indkøb     

Fastlæggelse af Indkøbspolitik B I   

Grønne indkøb     

     

Øvrige områder     

Forsikringsområdet  B   

Indgåelse af aftaler med andre offentlige myndigheder B I   

Rammer for studieture (regionsrådet den 23. oktober 2018) B I   

Konkrete studieture B  I  

 

 

II. EJENDOMME  
 

RR = Regionsrådet 

FU = Forretningsudvalget 

SU = Stående udvalg 

AD = Administration 

 

 

B = Besluttende instans 

I = Indstillende instans 

RR FU SU AD 

Væsentlige økonomiske dispositioner     

Salg af fast ejendom  

a) Værdi over 5 mio. kr. 

b) Værdi op til 5 mio. kr.1 

 

B 

 

 

I 

 

 

 

I 

B 

Køb af fast ejendom 

a) Offentlig ejendomsvurdering over 5 mio. kr. 

b) Offentlig ejendomsvurdering op til 5 mio. kr.2 

B 

 

I 

 
 

I 

B 

Indgåelse af lejemål 

a) Værdi over 5 mio. kr. - med en løbetid over 3 år 

b) Værdi under 5 mio. kr. 

c) Værdi over 5 mio. kr. - med en løbetid indtil 3 år, som ikke kan forlænges  

 

  B 

 

 

 

I 

 

 

 

 

I 

B 

B 

 

 

                                                      
1 Regionsrådet orienteres efterfølgende. 

 

2 Regionsrådet orienteres efterfølgende. 
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III. SUNDHED, SOCIAL OG PSYKIATRI 

 
RR = Regionsrådet 

FU = Forretningsudvalget 

SU = Stående udvalg 

AD = Administration 

 

 

B = Besluttende instans 

I = Indstillende instans 

 

RR FU SU AD 

Delegationer til Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde (TVÆRS), som vurderes 

relevante for Udvalget for forebyggelse og sammenhæng (FORSA) 

    

Formulere og vedtage en handicappolitik i dialog og samarbejde med Det 

regionale handicapråd 
  B I 

Godkendelse af høringsudkast inden for udvalgets arbejdsområder, herun-

der høringsudkast til praksisplaner og sundhedsaftale 
  B I 

Afrapportering på implementering af praksisplaner og implementering af 

sundhedsaftale. 
  B I 

Forestå den regionale forberedelse af udmelding og udmøntning af pulje til 

tværsektorielle udviklingsprojekter. 
  B I 

Udforme og vedtage administrative retningslinjer for sanktioner, rammerne 

for kapaciteten i almen praksis og flytteretningslinjer. 
    

Delegation til Udvalget for forebyggelse og sammenhæng (FORSA)     

Opslå og genopslå kapaciteter i alle planlægningsområder i regionen.    B 

Bedømme ansøgninger til de af regionen opslåede kapaciteter efter politisk 

fastsatte retningslinjer. 
   B 

Godkende ansøgninger om flytning efter politisk fastsatte retningslinjer.    B 

Udmønte Pulje til sundhedsfremme og forebyggelse (1 mio. kr. i 2019 og 3 

mio. kr. i 2020). 
  B I 

Delegation til Sundhedskoordinationsudvalget     

Træffe den endelige beslutning omkring puljen til tværsektorielle udvik-

lingsprojekters udmelding og udmøntning. 

 

  B I 

Delegation til Psykiatriudvalget, som vurderes legitim for Social- og psykiatriud-

valget 
    

Opfølgning på nedbringelse af tvang i psykiatrien og årlig afrapportering på 

partnerskabsaftalen. 
  B I 

Delegation til Social- og psykiatriudvalget     

Udmønte Pulje til samarbejdsprojekter med kommunerne og civilsamfund, 

herunder Headspace (2 mio. kr. i 2019-2022).  
  B I 

Ønsker om delegation     
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I sagen om satspulje 2019 – 2022, som behandles parallelt med sagen om de-

legation i forretningsudvalget og i regionsrådet, indstilles det, at Sundheds-

udvalget, Udvalget for forebyggelse og sammenhæng samt Social- og psy-

kiatriudvalget fremover får kompetence til at godkende ansøgninger til sats-

puljen inden for deres ressort. 

  B I 

Kompetence til Sundhedsudvalget og Social- og psykiatriudvalget til at af-

give høringssvar til ministerier, styrelser og andre offentlige myndigheder 

indenfor udvalgenes ressort. 

  B I 

 

 

IV.  TRAFIK  

 
RR = Regionsrådet 

FU = Forretningsudvalget 

SU = Stående udvalg 

AD = Administration 

 

 

B = Besluttende instans 

I = Indstillende instans 

 

RR FU SU AD 

Kollektiv trafik – trafikbestilling: 

- Større ændringer i trafikbestillingen indstilles af forretningsudvalget og besluttes 

af regionsrådet.  

- Mindre ændringer i trafikbestillingen besluttes af Trafikudvalget. 

B I (B)  

Strategisk trafikplanlægning – herunder arbejdet for en styrket koordinering af den 

kollektive trafik 
  B I 

Letbanen: 

De anlægsmæssige og økonomiske forhold hører under forretningsudvalgets an-

svarsområde. Derudover skal regionsrådet én gang om året orienteres om sta-

tus/fremdrift – og orienteres yderligere, hvis administrationen vurderer, at det er re-

levant. Orienteringer og statusrapporter skal også i Trafikudvalget til orientering for 

at sikre koordination til trafikområdet generelt samt viden om letbanens betydning 

for den kollektive trafik. 

B I   

Nye stationer og trafikale forbindelser B I I I 

Samlet trafik- og mobilitetsplan for hovedstadsregionen B I I I 

Bæredygtig og grøn mobilitet   B I 

Supercykelstier   B I 

Indsats for elbiler og andre grønne drivmidler   B I 

 

 

 

 



Kompetencefordelingsplan for Region Hovedstaden Side 7  

V.  MILJØ  

 
RR = Regionsrådet 

FU = Forretningsudvalget 

SU = Stående udvalg 

AD = Administration 

 

 

B = Besluttende instans 

I = Indstillende instans 

 

RR FU SU AD 

Råstofplanen (beslutning om behov for ny råstofplan eller forlængelse af bestående 

plan, samt vedtagelse af evt. ny råstofplan)  

B I I I 

Jordforureningsindsats og drikkevandsbeskyttelse – prioriteret liste B I I I 

Jordplan B I I I 

Myndighedsafgørelser iht. jordforureningsloven    B 

Grøn vækst – herunder klima, ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi (RUS) B I I I 

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling – Handleplan B I I I 

Delegation af kompetence (regionsrådet den 19. august 2014) til administra-

tionen i relation regionens myndighedsopgaver efter jordforureningslovens 

§ 52 og råstofloven samt myndighedsopgaven om vurdering af virkning på 

miljøet efter planloven, som følger: 

 

    

- Administrationen varetager myndighedsforpligtelsen i forhold til jordforu-

reningslovens § 52, herunder behandling af ansøgninger om dispensation til 

at deponere jord i råstofgrave, tilsyn med overholdelsen af vilkår i dispensa-

tionerne og behandling af anmeldelser om ulovlig deponering af jord i rå-

stofgrave. 

   B 

- Alle ansøgninger om råstofindvinding inden for de graveområder som 

fremgår af Råstofplan 2012 behandles af administrationen, og Miljø- og 

trafikudvalget orienteres efterfølgende. 

   B 

- Alle ansøgninger om råstofindvinding uden for graveområderne fore-

lægges Miljø- og trafikudvalget med anmodning om, at udvalget videre-

sender indstillingen til regionsrådet med administrationens anbefaling. 

B I I I 

- Alle ansøgninger om råstofindvinding, der forventes at kunne få en væ-

sentlig indvirkning på miljøet (VVM, pligt), forelægges Miljø- og trafik-

udvalget og regionsrådet 

B I I I 
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VI. HR 

 
RR = Regionsrådet 

FU = Forretningsudvalget 

SU = Stående udvalg 

AD = Administration 

 

 
B = Besluttende instans 

I = Indstillende instans 

 

RR FU SU AD 

Med Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden3 er fordeling og placering af ansæt-

telses- og afskedigelseskompetence i Region Hovedstaden fastlagt. 

    

  

 

VII.  DIVERSE 

 
RR = Regionsrådet 

FU = Forretningsudvalget 

SU = Stående udvalg 

AD = Administration 

 

 

B = Besluttende instans 

I = Indstillende instans 

 

RR FU SU AD 

Forretningsudvalget     

- De grundlæggende kompetencer, jf. mødesagen, tilføjes efter evt. godkendelse på 

regionsrådets møde den 5. februar 2019. 

    

Stående udvalg: Politikudviklende og politikkontrollerende funktioner      

- De grundlæggende kompetencer, jf. mødesagen, tilføjes efter evt. godkendelse på 

regionsrådets møde den 5. februar 2019. 

    

Særlige udvalg     

- Følgegrupper vedr. kvalitetsfondsbyggerier: Senest nedsat af regionsrådet den 5. 

december 201. Følger realiseringen af de respektive byggerier, deltager i idéud-

vekslingen om projektet, herunder om projektets faseskift m.v., forud for forelæg-

gelser for FU og RR. Følgegruppen overvåger, at beslutninger truffet i regionsrådet 

og retningslinjer for det enkelte projekt følges. 

  B  

                                                      
3 Ledelsesregulativet er senest godkendt af forretningsudvalget den 2. december 2014. 
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- Udvalget for værdibaseret styring: Nedsat af regionsrådets den 5. december 2017. 

Udvalget har den 7. februar 2018 selv fastlagt udvalgets kommissorium, hvorefter 

udvalget har fokus på arbejdet med en ny styring af sundhedsvæsenet  

  B  

- SP-Dialogforum: Nedsat af regionsrådet den 19. december 2017 med det formål 

at følge implementeringen af Sundhedsplatformen (SP), herunder at forbedre mu-

ligheden for at føre en åben, direkte og mere uformel dialog om SP imellem hhv. de 

sundhedsfaglige ledere/medarbejdere og politikerne.  

  B  

- Udvalg til forberedelse af den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2019-2022: 

Nedsat af regionsrådet den 13. marts 2018 som et fælles, forberedende ReVUS-ud-

valg.   

  B  

- Forhandlingsgruppe til afholdelse af forhandlingsmøder med PLO: Nedsat af regi-

onsrådet den 15. maj 2018 som en tværpolitisk forhandlingsgruppe, der skal ar-

bejde på at få flere læger tilknyttet 1813 og endvidere finde et kompromis, der til-

fredsstiller de involverede parter.   

  B  

- Arbejdsgruppe om fornyelse af den politiske arbejdsform i Region Hovedstaden: 

Nedsat af regionsrådet den 25. september 2018 med det formål at komme med et 

oplæg til regionsrådet til, hvordan man gennem en tættere dialog imellem borgere 

og politikere kan skabe fornyelser i det politiske arbejde i regional Sammenhæng. 

  B  

Regionsrådsformanden     

Regionsrådsformanden varetager i egenskab af øverste daglige leder af regionens 

administration opgaver af protokolmæssig karakter i overensstemmelse med Proto-

kol for Region Hovedstaden. 

   B 

Administrationen     

- De grundlæggende kompetencer, jf. mødesagen, tilføjes efter evt. godkendelse på 

regionsrådets møde den 5. februar 2019. 

    

- I medfør af Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden er SEK bemyndiget til – i 

overensstemmelse med de i vederlagsregulativet anførte retningslinjer - at god-

kende aktiviteter som basis for fakultativ udbetaling af godtgørelser.   

   B 

- I medfør af Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden er SEK bemyndiget til – i 

overensstemmelse med de i vederlagsregulativet anførte retningslinjer - at god-

kende deltagelse i kurser m.v., der giver ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste 

og udgiftsgodtgørelse.  

   B 

- Administrationen kan indgå udenretlige forlig i det omfang, at forliget kan anses 

for omfattet af en relevant bevilling – og i overensstemmelse med de retningslinjer, 

der følger af regionsrådets beslutning af 5. februar 2019. Obs.: Evt. godkendelse 

på regionsrådets møde den 5. februar 2019. 

   B 

Region Hovedstadens databeskyttelsesrådgiver (DPO)     

Som led i varetagelsen af sine funktioner kan DPO-funktionen gøre følgende i regi-

onens koncerncentre og på regionens hospitaler: 

- Indsamle oplysninger til identifikation af behandlingsaktiviteter. 

- Informere, rådgive og komme med anbefalinger til regionen og dennes ansatte. 

   B 

DPO-funktionen har adgang til at forelægge rapporter og evt. spørgsmål direkte for 

regionsrådet.    

B   I 
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