
 

 

Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse: 

Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side] 
 

Budget/finansieringsforslag: Øget omstilling til økologi 

Fremsat af: Administrationen/Rigshospitalet 

Formål og indhold  

Der foreslås en fremadrettet indsats fra handlingsplanen vedr. FN’s verdensmål med 
ansættelse af to tværgående nøglemedarbejdere, der skal understøtte regionens 
hospitalskøkkener i at omlægge yderligere til økologi og facilitere øget samarbejde mellem de 

enkelte hospitalskøkkener.  
 
Der er i løbet af 2018 gennemført en politisk beslutning om at omlægge hospitalskøkkenernes 
kostproduktion til minimum 60% økologi - svarende til det økologiske spisemærke i sølv. 

Processen har været gennemført med bistand fra Fonden Københavns Madhus. Projektet 
videreføres frem til medio 2019 med henblik på, dels at udarbejde planer for yderligere 
omlægning til økologi, og dels at øge samarbejdet mellem regionens hospitalskøkkener. 
 

Indsatsen skal fokusere på at fastholde og videreudvikle økologiomlægningen samt øge 
køkkenernes samlede viden om økologisk produktion og tage det næste skridt – nemlig at 
kombinere økologitænkningen med fokus på mere klimavenlig kostproduktion. 
 

Kort beskrivelse af forslagets formål og indhold.  
At fastholde og udbygge vidensniveau i regionens hospitalskøkkener samt videreudvikle 
samarbejdet mellem disse, med henblik på at arbejde med en strategi for mere klimavenlig 
kostproduktion i regionens hospitalskøkkener. 

 
Angiv den konkrete udfordring, som skal løses med forslaget samt (eksempler på) hvad 
pengene skal bruges til. 

Ansættelse af nøglemedarbejdere svarende til to årsværk. Medarbejdere får en 

ansættelsesmæssig tilknytning til ét hospital, men arbejder på tværs af alle køkkener, og vil 

også fysisk flytte sig rundt. Nøglemedarbejderne skal bistå køkkenchefkredsen i den fortsatte 

fælles udvikling mod bæredygtig kostproduktion og opfyldelse af FNs verdensmål, herunder 

skal nøglemedarbejderne sikre deling af gode erfaringer på tværs af hospitalerne.  

Indhold:   

Såfremt der er tale om et ønske om omprioritering af en indsats anføres ligeledes en kort 
beskrivelse af de indsatser, der ikke gennemføres.  
 



 

 

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal) 

 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 

Løn til evt. nye årsværk 1,5 1,5 1,5 1,5 

Øvrig drift 0,2 0,2 0,2 0,2 
Etableringsudgifter     

Årsværk (hvis der skal ansættes nye) 

Angiv antal 
    

Samlet udgift 1,7 1,7 1,7 1,7 
Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres  

 
Evt. uddybende beskrivelse: 

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes 

anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned. 

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget 
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional 
udvikling 2/3). 
                         

Sundhedskassen  

Den regionale udviklingskasse  

Det sociale område  
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