
 

 

Tentativ årsplan for Forretningsudvalget – senest opdateret til forretningsudvalgsmødet den 2. april 2019  

 

Udvalg 

 

Titel 

 

Sagstype og 

ansvarligt center 

 

Motivation 

 

 

Bagkant 

FU 7./RR 14. MAJ 2019 

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Økonomiaftale 2020 (CØK)   

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Forretningsudvalgets egen 

budgetdrøftelse 2. gang 

(CØK)   

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Standardiseret 

økonomiopfølgning pr. 31. 

marts 2018 

(CØK)   

Forretningsudvalg/regionsråd Bankudbud (CØK)   

Forretningsudvalg/regionsråd Likviditetsopgørelse 1. 

kvartal 2019 

(CØK) Likviditetsopgørelse efter 

kassekreditreglen skal 

forelægges kvartalsvis for 

regionsrådet, på det 

førstkommende møde efter 

kvartalets afslutning. 

Kassekreditreglen fremgår af 

§8 i lånebekendtgørelsen for 

regionerne. 

 

Forretningsudvalg/regionsråd Rekruttering og fastholdelse 

af sygeplejersker på det 

kirurgiske område 

Orienteringssag 

om 

handlingsplan og 

indsatsområder 

(CHR) 

Afrapportering ift. udvikling, 

resultater og fortsatte planer 

med at styrke rekruttering og 

fastholdelse 

 

Forretningsudvalg/regionsråd Afrapportering om lægers 

registrering af 

bibeskæftigelse 

Orienteringssag 

(CHR) 

Orientering vedr. den årlige 

indberetning 

 



 

 

Forretningsudvalg/regionsråd Uddannelsescenter 

Bispebjerg Frederiksberg 

Hospital 

(CEJ)   

Forretningsudvalg/regionsråd Fondsdonation (CEJ)   

Forretningsudvalg/regionsråd Status på 

Sundhedsplatformen  

(CIMT)   

Alle udvalg/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 

 

Sundhedsudvalg/forretningsudvalg/regionsråd Samarbejdsaftale om 

patientmobilitet 

Sverige/Danmark vedr. 

fertilitetsbehandling 

Beslutningssag 

(CSU) 

Kan ikke skubbes.  

Sundhedsudvalg/forretningsudvalg Jordmodermangel – ophør 

med brug af vikarer 

Orienteringssag 

(CSU) 

Kan skubbes  

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 

MKU/forretningsudvalg/regionsråd Energirenovering (ESCO) – 

kortlægning af rentable 

projekter 

(CEJ)   

(FIU)/forretningsudvalg/regionsråd Godkendelse af Clinical 

Academic Groups 2019 

Beslutningssag 

(CRU) 

Årlig ansøgningsrunde, hvor 

de nye CAGs udpeges. 

Den nye CAGs skal 

lanceres ved event 

den 4. juni 2019 



 

 

(Om det forelægges FIU 

afhænger af godkendelse af 

styrelsesvedtægt.) 

FU 11./RR 18. JUNI 2019 

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Status for byggerierne (CØK) ½ årlig status for byggerierne 

(juni og december) 

 

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Kvartalsrapport - Det Nye 

Rigshospital 

(CØK) Obligatorisk kvt. Rapportering 

– sendes til SUM. 

 

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Kvartalsrapport - Nyt 

Hospital Bispebjerg 

(CØK) Obligatorisk kvt. Rapportering 

– sendes til SUM. 

 

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Kvartalsrapport - Ny 

Retspsykiatri Sct. Hans 

(CØK) Obligatorisk kvt. Rapportering 

– sendes til SUM. 

 

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Kvartalsrapport - Nyt 

Hospital Herlev 

(CØK) Obligatorisk kvt. Rapportering 

– sendes til SUM. 

 

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Kvartalsrapport - Nyt 

Hospital Nordsjælland 

(CØK) Obligatorisk kvt. Rapportering 

– sendes til SUM. 

 

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Kvartalsrapport - Nyt 

Hospital Hvidovre 

(CØK) Obligatorisk kvt. Rapportering 

– sendes til SUM. 

 

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

FU's egen budgetdrøftelse 3. 

gang 

(CØK)   

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

2. økonomirapport (CØK) Økonomirapport indeholder 

status for Region 

Hovedstadens økonomiske 

situation.  

 

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Økonomiaftale (CØK) Årligt tilbagevendende  

Forretningsudvalget/regionsrådet Forslag til projekter inden for 

Offentlig-Privat Innovation 

(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 

forventes forelagt juni 

 



 

 

Forretningsudvalg/Regionsråd Opdateret indkøbspolitik (CØK) Forventet lagt op til endelig 

godkendelse efter høring i 

udvalg 

 

Forretningsudvalg/regionsråd Forslag fra Udvalget for 

værdibaseret styring til ny 

styringsmodel og 

budgetforligstekst herom 

(CØK)   

Forretningsudvalg/Regionsråd Renovering af lokaler til 

patologisk afdeling på Herlev 

Hospital 

(CEJ)   

Forretningsudvalg/regionsråd Whistleblowerordning (CHR)   

Trafikudvalg/ 

Forretningsudvalg 

/Regionsråd 

Udmøntning af midler til 

etablering af standsningssted 

Helsinge Nord og Nørre 

Herlev 

Beslutningssag 

(CRU) 

Udmøntning af budget 2019  

FIU/forretningsudvalg/regionsråd Den prioriterede list for 

indsatsen på 

jordforureningsområdet i 

2019 

Beslutningssag 

(CRU) 

Politisk ophæng i 

budgetaftale 2017 og EVFU’s 

beslutning om igangsættelse 

af en innovationsindsats 

august 2018 

Behandling i FIU afhænger af 

godkendelse af 

styrelsesvedtægt 

 

MKU/forretningsudvalg/regionsråd Den prioriterede liste for 

indsatsen på 

jordforureningsområdet i 

2019 

Beslutningssag 

(CRU) 

Årlig prioritering af indsats på 

jordforureningsområdet 

 

Sundhedsudvalg/Forretningsudvalg/Regionsråd Organisering af 

hjemmerespirator 

beslutningssag   

Udvalget for forebyggelse og sammenhæng Overenskomstkrav - 

fodterapi 

Beslutningssag 

(CSU) 

FORSA skal over for FU/RR 

anbefale hvilke krav regionen 

bør gøre gældende ved 

 



 

 

overenskomstforhandlingerne 

på området for fodterapi 

Udvalget for forebyggelse og sammenhæng Overenskomstkrav - 

kiropraktik 

Beslutningssag 

(CSU) 

FORSA skal over for FU/RR 

anbefale hvilke krav regionen 

bør gøre gældende ved 

overenskomstforhandlingerne 

på området for kiropraktik 

 

FU 13./RR 20 AUGUST 2019 

SPU/ Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Godkendelse af treårsplan, 

Psykiatrien 

beslutningssag SPU har lavet udkast til en 

treårsplan for psykiatrien 

2020-22 

Kan ikke udskydes, 

hvis planen skal 

godkendes og 

indgå i 

forhandlingerne 

om Budget20 

SPU/ Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Godkendelse af ny byggefase 

for BUC og midler hertil 

Beslutningssag    

Forretningsudvalg/regionsråd Status på 

sundhedsplatformen 

CIMT   

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Opfølgning på 

renoveringsaftalen: 

- Foreløbig 

redegørelse for 

indsatsen i 2019 

- Prioriterede 

indsatsområder i 

2020-2023  

- Finansiering af 

indsatsen 2020  i 

henhold til 

økonomisk 

masterplan 

beslutningssag Opfølgning på 

renoveringsaftalen: 

- Foreløbig redegørelse 

for indsatsen i 2019 

- Prioriterede 

indsatsområder i 

2020-2023  

Finansiering af indsatsen 2020 

i henhold til økonomisk 

masterplan 

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 de tre 



 

 

følgende 

budgetoverslagsår” 

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Regnskab 2018 Beslutningssag Revisionsberetningen 

behandles af 

forretningsudvalget og 

regionsrådet til august. 

 

Forretningsudvalg/regionsråd Likviditetsopgørelse 2. 

kvartal 2019 

(CØK) Likviditetsopgørelse efter 

kassekreditreglen skal 

forelægges kvartalsvis for 

regionsrådet, på det 

førstkommende møde efter 

kvartalets afslutning. 

Kassekreditreglen fremgår af 

§8 i lånebekendtgørelsen for 

regionerne. 

 

Forretningsudvalg/regionsråd Forslag til Budget2020-2023 - 

førstebehandling 

(CØK)   

Forretningsudvalg/regionsråd Høringssvar til forslag til ny 

styringsmodel  

(CØK)   

Sundhedsudvalget/forretningsudvalget/regionsrådet Hjemtagning af tele- og 

videotolkning 

Beslutningssag 

(CSU) 

Organisering af tele- og 

videotolkning – evt. 

hjemtagelse 

En eventuel 

etablering af ny 

ordning/nyt udbud 

kræver tid og den 

bør derfor ikke 

skubbes. 

Sundhedsudvalget/forretningsudvalget/regionsrådet Analyse på børneområdet Beslutningssag 

(CSU) 

  

MKU/forretningsudvalg/regionsråd Energirenovering (ESCO) – 

fastsættelse af rentable 

projekter 

(CEJ)   

MKU/forretningsudvalg/regionsråd Indberetning om 

jordforurening 2018 til 

Miljøstyrelsen 

Beslutningssag 

(CRU) 

Årlig indberetning  



 

 

TU/forretningsudvalg/regionsråd Udmøntning af anlægsmidler 

til lokalbanen 2019 

Beslutningssag 

(CRU) 

Udmøntning af det årlige 

tilskud 

 

FU 17./RR 24. SEPTEMBER 2019 

Forretningsudvalg/regionsråd Kvartalsrapport 2019 – Nyt 

Hospital Hvidovre 

(CØK)   

Forretningsudvalg/regionsråd Kvartalsrapport 2019 – Nyt 

Hospital Nordsjælland 

(CØK)   

Forretningsudvalg/regionsråd Kvartalsrapport 2019. Nyt 

Hospital Herlev 

(CØK)   

Forretningsudvalg/regionsråd Kvartalsrapport 2019 

Ny retspsykiatri Sct. Hans 

(CØK)   

Forretningsudvalg/regionsråd Kvartalsrapport 2019 

Nyt Hospital Bispebjerg 

(CØK)   

Forretningsudvalg/regionsråd Kvartalsrapport 2019 

Det Nye Rigshospital 

(CØK)   

Forretningsudvalg/regionsråd Budgetforslag 2020-2023 – 

anden behandling 

(CØK)   

Forretningsudvalg/regionsråd Det regionale økologiprojekt Orienteringssag 

(CHR) 

Afrapportering på det 

regionale økologiprojekt, som 

afsluttes med udgangen af 2. 

kvartal 2019 

Sagen kan 

udskydes, da 

orienteringen vil 

kunne gives ved 

næstkommende 

møde 

MKU/forretningsudvalg/regionsråd Beslutning om hvilke 

områder, der arbejdes videre 

med som forslag til nye 

graveområder hen mod 

Råstofplan 2020 

Beslutningssag 

(CRU) 

En del af proces for 

Råstofplan 2020 

 

FU 8. /RR 22. OKTOBER 2019 

Forretningsudvalg/regionsråd Likviditetsopgørelse 3. 

kvartal 2019 

(CØK) kassekreditreglen skal 

forelægges kvartalsvis for 

regionsrådet, på det 

førstkommende møde efter 

 



 

 

kvartalets afslutning. 

Kassekreditreglen fremgår af 

§8 i lånebekendtgørelsen for 

regionerne. 

TU/forretningsudvalg/regionsråd Trafikbestilling 2020 Beslutningssag 

(CRU) 

Kan først fremlægges efter 

budgetaftale 2020 

 

FU 12. /RR 19. NOVEMBER 2019 

     

     

FU 10. DEC/RR 17. DECEMBER 2019 

Forretningsudvalg/regionsråd Halvårlig tatus for større 

byggerier, Halvårlig 

(CØK)   

Forretningsudvalg/regionsråd Kvartalsrapport 2019 – Nyt 

Hospital Hvidovre 

(CØK)   

Forretningsudvalg/regionsråd Kvartalsrapport 2019 – Nyt 

Hospital Nordsjælland 

(CØK)   

Forretningsudvalg/regionsråd Kvartalsrapport 2019. Nyt 

Hospital Herlev 

(CØK)   

Forretningsudvalg/regionsråd Kvartalsrapport 2019 

Ny retspsykiatri Sct. Hans 

(CØK)   

Forretningsudvalg/regionsråd Kvartalsrapport 2019 

Nyt Hospital Bispebjerg 

(CØK)   

Forretningsudvalg/regionsråd Kvartalsrapport 2019 

Det Nye Rigshospital 

(CØK)   

Forretningsudvalg/regionsråd Budgetforslag 2020-2023 – 

anden behandling 

(CØK)   

     

 


