
 

 

  

Tentativ årsplan for Forretningsudvalget 2020 (rev. 4. december 2019) 

Sager til FU 28. januar / RR 4. februar 2020 

Udvalg Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Forretningsudvalg Opfølgning på Ekspertsrå-

dets anbefalinger til forbed-

ring af Sundhedsplatformen 

og Digitalisering 

CPK   

Forretningsudvalg Overholdelse af udrednings-

ret og forløbstider i kræftpak-

ker 

CSU (Status)   

Forretningsudvalg Tidsplan for budget 2021 CØK (politikopfølgende)   

Forretningsudvalg/ Regions-

råd  

Likviditetsopgørelse 2019 CØK (meddelelse) Likviditetsopgørelse efter 

kassekreditreglen skal fore-

lægges kvartalsvis for regi-

onsrådet på det førstkom-

mende møde efter kvartalets 

afslutning. Kassekreditreglen 

fremgår af § 8 i lånebekendt-

gørelsen for regioner.  

 

Forretningsudvalg/ Regions-

råd 

Orientering om opdateret 

koncept for trivselsmålinger 

Orientering, CHRU, Ledelse 

og Organisation 

RMU-beslutning om justering 

af trivselsmålingerne 

Februar 

Sundhedsudvalget Analysen af kapaciteten på 

nyt Nordsjællands Hospital 

Beslutning - CSU Analysen igangsat med 

HOP2025 

Kan ikke udsættes 

Trafikudvalget Udmøntning af restbevilling 

til Gribskovbanen 

Beslutningssag (CRU) I forbindelse med BF 2018 

blev der afsat midler i 2020 

til færdiggørelse af Gribskov-

banen 

 



 

 Side 2  

Trafikudvalget Studietur for trafikudvalget til 

Manchester 

Beslutningssag (CRU)   

Udvalget for forskning, inno-

vation og uddannelse 

Gymnasial optagekapacitet 

2020/21 

Beslutningssag (CRU)   

Udvalget for forebyggelse og 

sammenhæng 

Småbørnsalliancen Beslutning - CSU Medlemsforslag fra radikale 

venstre ved regionsråds-

møde den 19.11.2019 

Kan godt udsættes 

Udvalget for forebyggelse og 

sammenhæng 

Udvalget for forebyggelse og 

sammenhængs studietur 

2019 – afrapportering og 

regnskab 

Beslutning - CSU Studieturen er godkendt af 

regionsrådet den 24.09.2019 

Kan godt udsættes 

 

Sager til FU 3. marts / RR 10. marts 2020 

Udvalg Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Forretningsudvalg Opfølgning på Ekspertsrå-

dets anbefalinger til forbed-

ring af Sundhedsplatformen 

og Digitalisering 

CPK   

Forretningsudvalg Overholdelse af udrednings-

ret og forløbstider i kræftpak-

ker 

CSU (Status)   

Forretningsudvalg Status på regionens billeddi-

agnostiske system 

(Ris/Pacs) 

Orientering (CIMT) Forretningsudvalget Status på regionens billeddi-

agnostiske system 

(Ris/Pacs) 

Forretningsudvalg De stående udvalgs bidrag til 

budgetproces 2021-2024 

CØK   

Forretningsudvalg/ Regions-

råd 

Lægers bibeskæftigelse Orientering, CHR, Forhand-

ling og vilkår 

Årlig afrapportering Kan skydes til april. 



 

 Side 3  

Forretningsudvalg/ Regions-

råd 

Beretning vedrørende lø-

bende revision 2019 

CØK Forretningsudvalg/ Regions-

råd 

Beretning vedrørende lø-

bende revision 2019 

Forretningsudvalg/ Regions-

råd 

Lånesag 2020 CØK (mødesag A) Årlig fremlæggelse  

Forretningsudvalg/ Regions-

råd 

Fremdrift på projekter i Re-

noveringsaftalen 

Orienteringssag (CEJ) FU/RR skal ifølge aftalen 

hvert år i august have en re-

degørelse for resultaterne af 

indsatsen og give et oplæg 

til den politiske prioritering af 

indsatsen for de kommende 

år. 

Forretningsudvalg/ Regions-

råd 

Forretningsudvalg/ Regions-

råd 

Udbud af strategiske part-

nerskaber 

Orientering (CEJ) Orientering om hvad der 

kommer til at ske. Prækvalifi-

kation annonceres dagen ef-

ter mødet 

 

Trafikudvalget Favrholm St. Beslutningssag (CRU)   

Trafikudvalget Movias mobilitetsplan Beslutningssag (CRU) Høringssvar på Movias mo-

bilitetsplan 

 

Trafikudvalget Støj Beslutningssag (CRU) Udmøntning af midler  

 

Sager til FU 14. april / RR 21. april 2020 

Udvalg Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Forretningsudvalg Opfølgning på Ekspertsrå-

dets anbefalinger til forbed-

ring af Sundhedsplatformen 

og Digitalisering 

CPK   

Forretningsudvalg Overholdelse af udrednings-

ret og forløbstider i kræftpak-

ker 

CSU (Status)   



 

 Side 4  

Forretningsudvalg Foreløbig vurdering af ram-

mer budget 2021 

CØK (politikudviklende)   

Forretningsudvalg Forretningsudvalgets egen 

drøftelse af Budget 2021-

2024 

CØK (drøftelsessag)   

Forretningsudvalg Kvartalsrapport 4. kvartal 

2019 – Nyt Hospital Hvid-

ovre 

CØK/EBS Kvartalsrapporterne er faste 

sager som udarbejdes til mi-

nisteriet. 

Kan ikke flyttes på grund af 

frist til ministeriet. 

Forretningsudvalg Kvartalsrapport 4. kvartal 

2019 – Nyt Hospital Herlev 

CØK/EBS Kvartalsrapporterne er faste 

sager som udarbejdes til mi-

nisteriet. 

Kan ikke flyttes på grund af 

frist til ministeriet. 

Forretningsudvalg Kvartalsrapport 4. kvartal 

2019 – Nyt Hospital Nord-

sjælland 

CØK/EBS Kvartalsrapporterne er faste 

sager som udarbejdes til mi-

nisteriet. 

Kan ikke flyttes på grund af 

frist til ministeriet. 

Forretningsudvalg Kvartalsrapport 4. kvartal 

2019 – Nyt Hospital Bispe-

bjerg 

CØK/EBS Kvartalsrapporterne er faste 

sager som udarbejdes til mi-

nisteriet. 

Kan ikke flyttes på grund af 

frist til ministeriet. 

Forretningsudvalg Kvartalsrapport 4. kvartal 

2019 – Ny Retspsykiatri Sct. 

Hans 

CØK/EBS Kvartalsrapporterne er faste 

sager som udarbejdes til mi-

nisteriet. 

Kan ikke flyttes på grund af 

frist til ministeriet. 

Forretningsudvalg/ Regions-

råd 

Kvartalsrapport 4. kvartal 

2019 – Det Nye Rigshospital 

CØK/EBS Kvartalsrapporterne er faste 

sager som udarbejdes til mi-

nisteriet. 

Kan ikke flyttes på grund af 

frist til ministeriet. 

Forretningsudvalg/ Regions-

råd 

Rekruttering af ny koncerndi-

rektør – godkendelse af ud-

valgt kandidat til ansættelse 

pr. 1.6.2020 

Godkendelse, CHRU, Le-

delse og Organisation 

Godkendelse af ansættelse 

af ny koncerndirektør på 

baggrund af indstilling fra an-

sættelsesudvalget. 

April. Der ønskes tiltrædelse 

af ny koncerndirektør den 1. 

juni 2020 

Forretningsudvalg/ Regions-

råd 

Forberedelse til overens-

komstforhandlingerne i 2021 

Drøftelse, CHRU, Forhand-

ling og Vilkår 

Forberedelse af regionens 

forslag til krav 

2. kvartal 2020 

Forretningsudvalg/ Regions-

råd 

1.økonomirapport CØK 

 

Økonomirapport indeholder 

status for Region Hovedsta-

dens økonomiske situation.  

 



 

 Side 5  

Forretningsudvalg/ Regions-

råd 

Forslag til projekter inden for 

Offentlig-Privat Innovation 

CØK (beslutningssag) Opfølgning på tidligere sager 

i RR, herunder evaluering af 

hidtidige principper for OPI 

samt forslag til nye projekter. 

Sagen kan om nødvendigt 

udskydes til efterfølgende 

FU/RR. 

Forretningsudvalg/ Regions-

råd 

Årsregnskab 2019 CØK (mødesag A) Region Hovedstadens års-

regnskab for 2019 skal afgi-

ves af regionsrådet til regio-

nens eksterne revisor, BDO, 

inden den 1. maj 2020. 

 

Forretningsudvalg/ Regions-

råd 

Likviditetsopgørelse 1. kvar-

tal 2020 

CØK (meddelelse) Likviditetsopgørelse efter 

kassekreditreglen skal fore-

lægges kvartalsvis for regi-

onsrådet, på det førstkom-

mende møde efter kvartalets 

afslutning. Kassekreditreglen 

fremgår af § 8 i lånebekendt-

gørelsen for regioner. 

 

Forretningsudvalg/ Regions-

råd 

Godkendelse af finansiering 

af projekt ’Tagrenovering 

HEH’  

Beslutningssag (CEJ) Projekterne er del i renove-

ringsplanen, men finansie-

ring kræver særskilt godken-

delse af FU/RR fordi beløbs-

grænsen er oversteget 

 

Forretningsudvalg/ Regions-

råd 

Puljegodkendelse af Reno-

veringsplanens projekter 

Beslutningssag (CEJ) I forlængelse af ovenstående 

og mhp. at give bedst mulig 

fleksibilitet i projektudførel-

sen fremlægges sag til be-

slutning om puljegodken-

delse af projekter i Renove-

ringsplanens projekter 

 

Trafikudvalget 1. behandling af trafikbestil-

ling 2021 

Beslutningssag (CRU)   

Social- og psykiatriudvalget  Udvalgets studietur 2020 – 

afrapportering og regnskab 

Beslutning - CSU Studieturen er godkendt af 

regionsrådet 17.12.2019 

Kan godt udsættes  

 



 

 Side 6  

Sager til FU 12. maj / RR 19. maj 2020 

Udvalg Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Forretningsudvalg Opfølgning på Ekspertsrå-

dets anbefalinger til forbed-

ring af Sundhedsplatformen 

og Digitalisering 

CPK   

Forretningsudvalg Overholdelse af udrednings-

ret og forløbstider i kræftpak-

ker 

CSU (Status)   

Forretningsudvalg/ Regions-

råd 

Standardiseret økonomiop-

følgning pr. 31. marts 2019 

CØK   

Forretningsudvalg/ Regions-

råd 

Godkendelse af finansiering 

af projekter vedr. brandan-

læg på HEH, HVH, RH 

Beslutningssag (CEJ) Projekterne er del i renove-

ringsplanen, men finansie-

ring kræver særskilt godken-

delse af RR fordi beløbs-

grænsen er oversteget 

 

Forretningsudvalg Forretningsudvalgets egen 

budgetdrøftelse 2. gang 

CØK   

Trafikudvalget Lokalbanerne - låneoptag Beslutningssag (CRU) I forbindelse med budget 

2020 blev det besluttet at in-

vestere godt 500 mio. kr. 

frem mod 2026 i at forny og 

modernisere lokalbanerne i 

Nordsjælland. 

 

Trafikudvalget Udmøntning af lokalbane-

midler 2020 

Beslutningssag (CRU)  Beslutning om hvilke lokal-

baneprojekter der skal af-

sættes midler til i 2020. 

Trafikudvalget 

Udvalget for forskning, inno-

vation og uddannelse 

Den Regionale Udviklings-

strategi (RUS) – godken-

delse af strategien efter hø-

ringsfasen 

Beslutningssag (CRU)   



 

 Side 7  

 

Sager til FU 9. juni og 16. juni / RR 23. juni 2020 

Udvalg Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Forretningsudvalg Opfølgning på Ekspertsrå-

dets anbefalinger til forbed-

ring af Sundhedsplatformen 

og Digitalisering 

CPK   

Forretningsudvalg Overholdelse af udrednings-

ret og forløbstider i kræftpak-

ker 

CSU (Status)   

Forretningsudvalg Forretningsudvalgets egen 

budgetdrøftelse 3. gang 

CØK   

Forretningsudvalg Konsekvenser af ØA2021 CØK (politikudviklende)   

Regionsråd Orientering om ØA2021 CØK   

Forretningsudvalg/ Regions-

råd 

Kvartalsrapport 1. kvartal 

2020 – Det Nye Rigshospital 

CØK/EBS   

Forretningsudvalg/ Regions-

råd 

Kvartalsrapport 1. kvartal 

2020 – Nyt Hospital Hvid-

ovre 

CØK/EBS   

Forretningsudvalg/ Regions-

råd 

Kvartalsrapport 1. kvartal 

2020 – Nyt Hospital Herlev 

CØK/EBS   

Forretningsudvalg/ Regions-

råd 

Kvartalsrapport 1. kvartal 

2020 – Nyt Hospital Nord-

sjælland 

CØK/EBS   

Forretningsudvalg/ Regions-

råd 

Kvartalsrapport 1. kvartal 

2020 – Nyt Hospital Bispe-

bjerg 

CØK/EBS   



 

 Side 8  

Forretningsudvalg/ Regions-

råd 

Kvartalsrapport 1. kvartal 

2020 – Ny Retspsykiatri Sct. 

Hans 

CØK/EBS   

Forretningsudvalg/ Regions-

råd 

Status for de store byggerier 

i Region Hovedstaden inkl. 

ibrugtagning 

CØK/EBS Halvårlig status som er aftalt 

i regionens styringspara-

digme for byggerierne. 

Fremlægges juni og decem-

ber 2020 

Forretningsudvalg/ Regions-

råd 

2. økonomirapport CØK Økonomirapport indeholder 

status for Region Hovedsta-

dens økonomiske situation.  

 

Miljø- og klimaudvalget Den prioriterede liste for ind-

satsen på jordforurenings-

området i 2020 

Beslutningssag (CRU) Iht. jordforu¬renings¬loven 

skal RR prioritere regionens 

ind-sats på jordforurenings-

området. Forslag til priorite-

ring har på dette tidspunkt 

været i offentlig høring og 

skal godkendes endeligt. 

Sagen skal behandles før 

sommerferien, da den om-

handler indsatsen i 2020. 

Udvalget for forskning, inno-

vation og uddannelse 

Den Regionale Udviklings-

strategi (RUS) – handlepla-

ner 

Beslutningssag (CRU)   

 

Sager til FU 11. august / RR 18. august 2020 

Udvalg Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Forretningsudvalg Opfølgning på Ekspertsrå-

dets anbefalinger til forbed-

ring af Sundhedsplatformen 

og Digitalisering 

CPK   

Forretningsudvalg Overholdelse af udrednings-

ret og forløbstider i kræftpak-

ker 

CSU (Status)   



 

 Side 9  

Forretningsudvalg Udbudsstrategi for det kom-

mende udbud af ambulance-

beredskaber 

CØK   

Forretningsudvalg/ Regions-

råd 

Regnskab 2019 CØK (beslutningssag) Revisionsberetningen be-

handles af Forretningsudval-

get og regionsrådet til au-

gust. 

 

Forretningsudvalg/ Regions-

råd 

Opfølgning på renoverings-

aftalen: 

• Foreløbig redegørelse for 

indsatsen i 2020 

• Prioriterede indsatsområ-

der i 2021-2024  

• Finansiering af indsatsen 

2021 i henhold til økono-

misk masterplan 

Beslutningssag (CEJ) Opfølgning på renoverings-

aftalen: 

• Foreløbig redegørelse for 

indsatsen i 2020 

• Prioriterede indsatsområ-

der i 2021-2024  

• Finansiering af indsatsen 

2021 i henhold til økono-

misk 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 budgetover-

slagsår” 

 

Sager til FU 15. september / RR 22. september 2020 

Udvalg Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Forretningsudvalg Opfølgning på Ekspertsrå-

dets anbefalinger til forbed-

ring af Sundhedsplatformen 

og Digitalisering 

CPK   

Forretningsudvalg Overholdelse af udrednings-

ret og forløbstider i kræftpak-

ker 

CSU (Status)   

 



 

 Side 10  

Sager til FU 6. oktober / RR 20. oktober 2020 

Udvalg Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Forretningsudvalg Opfølgning på Ekspertsrå-

dets anbefalinger til forbed-

ring af Sundhedsplatformen 

og Digitalisering 

CPK   

Forretningsudvalg Overholdelse af udrednings-

ret og forløbstider i kræftpak-

ker 

CSU (Status)   

Forretningsudvalg/Regions-

råd 

I anden halvår af 2020 (okto-

ber) skal RR orienteres om 

resultaterne for TrivselOP 

2020.  

CHRU, Ledelse og Organi-

sation. 

Tidligere er de blevet orien-

teret per mail i forbindelsen 

med offentliggørelsen af re-

sultaterne. 

 

 

Sager til FU 10. november / RR 17. november 2020 

Udvalg Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Forretningsudvalg Opfølgning på Ekspertsrå-

dets anbefalinger til forbed-

ring af Sundhedsplatformen 

og Digitalisering 

CPK   

Forretningsudvalg Overholdelse af udrednings-

ret og forløbstider i kræftpak-

ker 

CSU (Status)   

Forretningsudvalg/Regions-

råd 

Nominerede til årets leder-

pris.  

CHRU, Ledelse og Organi-

sation. 

  

 



 

 Side 11  

Sager til FU 8. december / RR 15. december 2020 

Udvalg Titel Sagstype og ansvarligt 

center 

Motivation Bagkant 

Forretningsudvalg Opfølgning på Ekspertsrå-

dets anbefalinger til forbed-

ring af Sundhedsplatformen 

og Digitalisering 

CPK   

Forretningsudvalg Overholdelse af udrednings-

ret og forløbstider i kræftpak-

ker 

CSU (Status)   
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