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Udvalg 

 

Titel 

 

Sagstype og ansvarligt 

center 

 

Motivation 

 

 

Bagkant 

FU 13./RR 20 AUGUST 2019 

Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Regnskab 2018 Beslutningssag (CØK) 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)  Forbehold for 

hvornår 

økonomiaftale er 

klar 

Forretningsudvalg/regionsråd Høringssvar til forslag til ny 

styringsmodel  

(CØK)   

Forretningsudvalg Status på whistleblower (CHR)   

Forretningsudvalg/regionsrådet køb af grundareal 

(”interesseområdet”) 

ved Nyt Hospital 

Nordsjælland 

 

(CEJ)   

Sundhedsudvalget/forretningsudvalget/regionsrådet Hjemtagning af tolkning Beslutningssag (CSU) Organisering af tolkning – evt. 

hjemtagelse 

En eventuel 

etablering af ny 



ordning/nyt udbud 

kræver tid og den 

kan derfor ikke 

skubbes. 

Sundhedsudvalget/forretningsudvalget/regionsrådet Analyse på børneområdet Beslutningssag (CSU)   

Sundhedsudvalget/forretningsudvalget/regionsrådet Servicemål for responstider 

ift. ambulancekørsler 

Beslutning/Orientering Afventer DR’s politiske proces 

på dette. 

Hvis den er klar, bør 

den ikke skubbes. 

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 Status på 

sundhedsplatformen i nyt 

koncept 

CIMT RR har bedt om ny 

afrapporteringsform som 

kommer på dette møde 

 

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 3. Økonomirapport (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 

SPU/ Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Godkendelse af ny 

byggefase for BUC og 

midler hertil 

Beslutningssag    

FORSA/Forretningsudvalg/regionsråd Krav til 

overenskomstforhandlinger 

fodterapi 

Beslutningssag (CSU) FORSA skal overfor FU/RR 

anbefale hvilke krav regionen 

bør gøre gældende ved 

overenskomstforhandlingerne 

på området  

Sagen bliver 

muligvis udskudt 

FORSA/Forretningsudvalg/regionsråd Krav til 

overenskomstforhandlinger 

kiropraktik 

Beslutningssag (CSU) FORSA skal overfor FU/RR 

anbefale hvilke krav regionen 

bør gøre gældende ved 

overenskomstforhandlingerne 

på området 

Sagen bliver 

muligvis udskudt 

FORSA/Forretningsudvalg/regionsråd Program og budget for 

studietur for udvalget for 

forebyggelse og 

sammenhæng 

Beslutningssag (CSU) Rammerne for udvalgenes 

studieture er godkendt på 

regionsrådets møde den 23. 

oktober 2018. 

Studietur planlagt i 

november 2019, og 

sagen skal derfor 

senest godkendes i 

rr i oktober 2019 

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 

 

Udvalget for Forskning, Innovation og 

Uddannelse/Forretningsudvalget/Regionsrådet 

Høring af nye gymnasiale 

tilbud 

Beslutningssag (CRU)   



Udvalget for Forskning, Innovation og 

Uddannelse/Forretningsudvalget/Regionsrådet 

Godkendelse af 

udviklingsprojekter inden 

for kunstig intelligens 

Beslutningssag (CRU) Midler til overs fra den 

opsagte rammeaftale med 

IBM skal udmøntes 

 

Trafikudvalget/Forretningsudvalg/regionsråds  Udmøntning af midler til 

etablering af 

standsningssted Nørre 

Herlev. 

Beslutningssag (CRU) Udmøntning af Budget 2019  

     

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. 

 

Forretningsudvalg/regionsråd Resultat af tilfredsheds-

måling 

(CIMT) RR besluttede 14. maj kun at 

gennemføre 

tilfredshedsmåling for ikke at 

forstyrre klinikken med 3 

målinger i efteråret 

Kan også komme på 

november 

TU/forretningsudvalg/regionsråd Trafikbestilling 2020 Beslutningssag (CRU) Kan først fremlægges efter 

budgetaftale 2020 

 

FU 12. /RR 19. NOVEMBER 2019 

SPU/ Forretningsudvalg/ 

Regionsråd 

Godkendelse af treårsplan, 

Psykiatrien 

beslutningssag SPU har lavet udkast til en 

treårsplan for psykiatrien 

2020-22 

 

     

     

FU 10. DEC/RR 17. DECEMBER 2019 



Forretningsudvalg/regionsråd Halvårlig status 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 4. Økonomirapport (CØK)   

 


