
 

 

Tentativ årsplan for Forretningsudvalget – senest opdateret i januar 2019  

 

Udvalg 

 

Titel 

 

Sagstype og 

ansvarligt center 

 

Motivation 

 

 

Bagkant 

FU 5./RR 12. MARTS 2019 

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Status på LPR3 og SP2018 Orienteringssag  

(CIMT) 

Sagen er på, fordi FU/RR skal 

orienteres om status 

Afhænger af, hvor ofte FU/RR 

vil orienteres 

Forretningsudvalg Status på arbejdet med 

informationssikkerhed 

Orienteringssag 

(CIMT) 

Følger op på drøftelse af 

informationssikkerhedspolitik 

i forretningsudvalget den 13. 

november 2018 

 

Forretningsudvalg 

/Regionsråd 

De stående udvalgs bidrag til 

budgetproces 2020-2023 

(CØK)   

Forretningsudvalg 

/Regionsråd 

Beretning vedrørende løbende 

revision 2018 

(CØK) Det fremgår af styrelsesloven, 

at modtagne 

revisionsberetninger skal 

fremsendes til regionsrådets 

medlemmer senest syv dage 

efter modtagelsen 

Afhænger af hvornår 

beretninger modtages. 

Forretningsudvalg 

/Regionsråd 

Opdatering af indkøbspolitik – 

første udkast til drøftelse 

Drøftelsessag (CØK) Proces besluttet af 

forretningsudvalg for 

opdatering 

 

Forretningsudvalg Prognosemodel for udbud og 

efterspørgsel på arbejdskraft på 

sundhedsområdet 

Orienteringssag 

(CHR) 

 

Orientering om planlagte 

anvendelsesområder, samt 

modellens foreløbige 

konklusioner 

Sagen kan udskydes, da 

orienteringen vil kunne gives 

ved næste møde 

Forretningsudvalg Bibeskæftigelse Orienteringssag 

(CHR) 

 

Orientering marts el. april på 

den årlige indberetning på 

lægers bibeskæftigelse 

Kan udskydes til næste møde 

Trafikudvalg/ 

Forretningsudvalg 

/Regionsråd 

Trafik- og mobilitetsplan for 

Region Hovedstaden 

Beslutningssag (CRU)  Sagen forelægges parallelt i 

Hovedstadens 

Kommunekontaktråd(KKR), 



 

 

Klima- og 

Infrastrukturudvalget 

(embedsmandsudvalg) den 8. 

marts og K29 den 11. april 

Trafikudvalg/ 

Forretningsudvalg 

/Regionsråd 

Udmøntning af midler til 

bekæmpelse af trafikstøj 

Beslutningssag (CRU)   

Trafikudvalg/ 

Forretningsudvalg 

/Regionsråd 

Udmøntning af midler til 

sporfornyelse af Gribskovbanen 

Beslutningssag (CRU)   

Trafikudvalg/ 

Forretningsudvalg 

/Regionsråd 

Udmøntning af midler til 

fremkommelighedsprojekt for 

buslinje 375R 

Beslutningssag (CRU)   

Trafikudvalg/ 

Forretningsudvalg 

/Regionsråd 

Udmøntning af midler til 

brintbusforsøg 

Beslutningssag (CRU)   

Forretningsudvalg Forslag til fremadrettede 

indsatser til Region 

Hovedstadens handlingsplan 

for FN's verdensmål 

Beslutningssag (CRU) Proces igangsat efter RR 

beslutning om at REG H skal 

udarbejde handlingsplan for 

FN’s verdensmål 

 

FORSA/ Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Plan for styrkelse af 

forebyggelsesområdet 

Beslutningssag (CSU) Planen for en styrkelse af 

forebyggelsesområdet er 

igangsat som en del af 

udmøntningen af Budget 

2018. 

Kan udskydes 

SUND/ 

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Status på anbefalinger af 

Implements rapport om 

rådgivende funktion i 1813 

Orienteringssag 

(CSU) 

FU har ønsket at følge 

arbejdet med at realisere 

anbefalingerne og at SUND 

også behandler den. 

Kan udskydes 

SUND/ 

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Udtalelse til Sundheds- og 

Ældreministeriet om 

Rigsrevisionens beretning om 

kræftområdet 

Beslutningssag (CSU) Politisk godkendelse af 

Region H’s svar til ministeren. 

Kan ikke udskydes 



 

 

SUND/ 

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Udmøntning af midler fra 

finansloven til 

høreapparatsområdet 

Beslutningssag (CSU) Hvordan midlerne skal 

fordeles på 

høreapparatsområdet mhp at 

nedbringe ventelisterne 

Kan ikke udskydes 

FU 2./RR 9. APRIL 2019 

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Regnskab 2018 (CØK) Region Hovedstadens 

årsregnskab for 2018 skal 

afgives af regionsrådet til 

regionens eksterne revisor, 

BDO, inden den 1. maj 2019, 

hvorefter revisionen senest 

den 15. juni 2019 afgiver 

beretning om revisionen af 

regnskabet. 

Revisionsberetningen 

behandles af 

forretningsudvalget og 

regionsrådet i august. 

 

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Likviditetsopgørelse 

(kassekredit og budgetlov) 

(CØK)   

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

1.økonomirapport Beslutningssag (CØK) Økonomirapport indeholder 

status for Region 

Hovedstadens økonomiske 

situation.  

 

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Kvartalsrapport - Det Nye 

Rigshospital 

Beslutningssag (CØK) Obligatorisk kvt. Rapportering 

– sendes til SUM. 

 

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Kvartalsrapport - Nyt Hospital 

Bispebjerg 

Beslutningssag (CØK) Obligatorisk kvt. Rapportering 

– sendes til SUM. 

 

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Kvartalsrapport - Ny 

Retspsykiatri Sct. Hans 

Beslutningssag (CØK) Obligatorisk kvt. Rapportering 

– sendes til SUM. 

 

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Kvartalsrapport - Nyt Hospital 

Herlev 

Beslutningssag (CØK) Obligatorisk kvt. Rapportering 

– sendes til SUM. 

 



 

 

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Kvartalsrapport - Nyt Hospital 

Nordsjælland 

Beslutningssag (CØK) Obligatorisk kvt. Rapportering 

– sendes til SUM. 

 

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Kvartalsrapport - Nyt Hospital 

Hvidovre 

Beslutningssag (CØK) Obligatorisk kvt. Rapportering 

– sendes til SUM. 

 

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Foreløbig vurdering af rammer 

for budget 2020-2023 

(CØK)   

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Forretningsudvalgets egen 

drøftelse af Budget 2020-2023 

Drøftelsessag (CØK)   

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Forslag til projekter inden for 

Offentlig-Privat Innovation 

Beslutningssag (CØK) Opfølgning på tidligere sager i 

RR (hhv. juni 2017 og april 

2018), herunder evaluering af 

hidtidige principper for OPI 

samt forslag til nye projekter. 

Ja, sagen kan om nødvendigt 

udskydes til efterfølgende 

FU/RR. 

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

CIMT rapportering Orienteringssag 

(CIMT) 

Kvartalsvis rapportering Nej, følger fast kadence 

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

SP rapportering, herunder 

handlingsplan 

Orienteringssag 

(CIMT) 

Kvartalsvis rapportering Nej, følger fast kadence 

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Handlingsplan for rekruttering 

og fastholdelse af 

sygeplejersker på det 

medicinske område 

Orienteringssag 

(CHR) 

Afrapportering ift udvikling, 

resultater og fortsatte planer 

med at styrke rekruttering og 

fastholdelse af sygeplejersker 

på det medicinske område 

Kan udskydes, men 

Handlingsplanen løber i 2016-

2018 og der har være 

midtvejsstatus i april 2018 

Trafikudvalg/ 

Forretningsudvalg 

/Regionsråd 

Udmøntning af midler til 

analyse af renoveringsbehov 

og forslag til langsigtet 

finansieringsmodel for 

fornyelse af lokalbanerne samt 

anlæg af Favrholm st. og 

Hillerød st. 

Beslutningssag (CRU) Udmøntning af Budget 2019  

Trafikudvalg/ 

Forretningsudvalg 

/Regionsråd 

Nedlukning af CykelPlanen APP Beslutningssag (CRU) App’en blev besluttet og 

betalt af regionsrådet for 

nogle år siden og har været 

dyr og udfordrende at udvikle 

 



 

 

og drifte. Københavns 

Kommune, som Region 

Hovedstaden har delt 

udgifterne med, har besluttet 

at lukke ned for deres del af 

App-samarbejdet. 

Trafikudvalg/ 

Forretningsudvalg 

/Regionsråd 

Øget cyklisme Beslutningssag (CRU) Udmøntning af budget 2019  

Trafikudvalg/ 

Forretningsudvalg 

/Regionsråd 

Udmøntning af midler til 

fossilfri lokaltog 

Beslutningssag (CRU) Udmøntning af budget 2019 Kan ikke udskydes – kravene 

skal være klar til 

overenskomstforhandlingerne 

FORSA/ Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Krav til 

overenskomstforhandlinger om 

kiropraktik 

Beslutningssag (CSU) Regionsrådet skal beslutte 

hvilke krav, som regionen skal 

fremføre ved 

overenskomstforhandlingerne 

på området for kiropraktik 

Bør ikke udskydes (strategien 

indgår allerede som en del af 

HOP høringsversion) 

SUND/ Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Strategi for fertilitetsområdet Beslutningssag(CSU) RR sendte sag om fertilitet 

retur til SUND, da der er 

behov for en præcisering af 

videre politisk proces. 

Strategien kan godkendes. 

Kan udskydes 

SUND/ Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Arbejdet med åbne 

ambulatorier 

Beslutningssag(CSU) Af Budget 2017 fremgår det 

at hospitalerne skal arbejde 

med ”åbne ambulatorier”. 

Sagen redegør for hvordan 

dette er realiseret. 

 

FU 7./RR 14. MAJ 2019 

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Låneoptagelse 2019 (CØK)   

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Økonomiaftale 2020 (CØK)   



 

 

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Forretningsudvalgets egen 

budgetdrøftelse 2. gang 

(CØK)   

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Standardiseret 

økonomiopfølgning pr. 31. 

marts 2018 

(CØK)   

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Godkendelse af handleplan for 

FN’s bæredygtighed 

Beslutningssag (CRU) Proces igangsat efter RR 

beslutning om at REG H skal 

udarbejde handlingsplan for 

FN’s verdensmål 

 

Trafikudvalg/ 

Forretningsudvalg 

/Regionsråd 

Udmøntning af midler til 

analyse af fase II for 

ombygning af Hillerød Station 

Beslutningssag (CRU) Udmøntning af Budget 2019 Afhængig af aktstykke bliver 

godkendt af Folketingets 

Finansudvalg i begyndelsen af 

2019, inden de statslige 

midler bliver frigivet og 

projekt igangsættes 

FU 11./RR 18. JUNI 2019 

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Status for byggerierne Orienteringssag(CØK) ½ årlig status for byggerierne 

(juni og december) 

 

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Kvartalsrapport - Det Nye 

Rigshospital 

Beslutningssag (CØK) Obligatorisk kvt. Rapportering 

– sendes til SUM. 

 

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Kvartalsrapport - Nyt Hospital 

Bispebjerg 

Beslutningssag (CØK) Obligatorisk kvt. Rapportering 

– sendes til SUM. 

 

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Kvartalsrapport - Ny 

Retspsykiatri Sct. Hans 

Beslutningssag (CØK) Obligatorisk kvt. Rapportering 

– sendes til SUM. 

 

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Kvartalsrapport - Nyt Hospital 

Herlev 

Beslutningssag (CØK) Obligatorisk kvt. Rapportering 

– sendes til SUM. 

 

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Kvartalsrapport - Nyt Hospital 

Nordsjælland 

Beslutningssag (CØK) Obligatorisk kvt. Rapportering 

– sendes til SUM. 

 

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Kvartalsrapport - Nyt Hospital 

Hvidovre 

Beslutningssag (CØK) Obligatorisk kvt. Rapportering 

– sendes til SUM. 

 

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

FU's egen budgetdrøftelse 3. 

gang 

Beslutningssag (CØK)   



 

 

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

2. økonomirapport Beslutningssag (CØK) Økonomirapport indeholder 

status for Region 

Hovedstadens økonomiske 

situation.  

 

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Økonomiaftale (CØK) Årligt tilbagevendende  

Trafikudvalg/ 

Forretningsudvalg 

/Regionsråd 

Udmøntning af midler til 

etablering af standsningssted 

Helsinge Nord og Nørre Herlev 

Beslutningssag (CRU) Udmøntning af budget 2019  

Erhvervs-, vækst- og 

forskningsudvalg/ 

Forretningsudvalg/Regionsråd 

Godkendelse af Region 

Hovedstadens 

Innovationsstrategi 

Beslutningssag (CRU)   

Miljø- og Klimaudvalg/ 

Forretningsudvalg/Regionsråd 

Den prioriterede liste for 

indsatsen på 

jordforureningsområdet i 2019 

Beslutningssag 

(CRU) 

  

Miljø- og Klimaudvalg/ 

Forretningsudvalg/Regionsråd 

Klimaregion Beslutningssag 

(CRU) 

  

FU 13./RR 20 AUGUST 2019 

SPU/ Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Godkendelse af treårsplan, 

Psykiatrien 

Beslutningssag (CSU) SPU har lavet udkast til en 

treårsplan for psykiatrien 

2020-22 

Planen skal godkendes af 

regionsrådet den 24. 

september 2019. Planen eller 

emne/projekter i planen skal 

indgå i forhandlingerne om 

Budget20 

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Opfølgning på 

renoveringsaftalen: 

- Foreløbig redegørelse 

for indsatsen i 2019 

- Prioriterede 

indsatsområder i 2020-

2023  

- Finansiering af 

indsatsen 2020 i 

Beslutningssag (CEJ) Opfølgning på 

renoveringsaftalen: 

- Foreløbig redegørelse 

for indsatsen i 2019 

- Prioriterede 

indsatsområder i 

2020-2023  

Skal følge årshjul besluttet 

med renoveringsaftalen: 

”Hvert år i august vil Center 

for ejendomme redegøre for 

resultaterne af indsatsen og 

give et oplæg til den politiske 

prioritering af indsatsen for 

det kommende budgetår og 



 

 

henhold til økonomisk 

masterplan 

Finansiering af indsatsen 2020 

i henhold til økonomisk 

masterplan 

de tre følgende 

budgetoverslagsår” 

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Regnskab 2018 Beslutningssag (CØK) Revisionsberetningen 

behandles af 

forretningsudvalget og 

regionsrådet til august. 

 

Miljø- og Klimaudvalg/ 

Forretningsudvalg/Regionsråd 

 

Indberetning om 

jordforurening 2018 til 

Miljøstyrelsen 

Beslutningssag 

(CRU) 

  

 


