
Ledende 
Udvalg Titel Problemstilling

Dato for 
udvalg

Dato for 
rådsmøde

EVU Innovationsdrøftelse i sundhedssektoren Drøftelsessag - Politik forberedende drøftelse 2015.11.03

EVU
Regionens rolle og mulige fremadrettede 
initaitiver - MAX IV og ESS Beslutningssag 2015.11.03

EVU Filmfonden
Beslutningssag vedr. evt. forlængelse af 
filmfonden 2015.12.01

EVU
Drøftelses med Letbane Direktør med 
MTU Drøftelsessag 2015.11.03

EVU Ungeenhed Politikopfølgning 2015.11.03

EVU
Region Hovedstadens Forskningsfond til 
Sundhedsforskning 2015

Orientering om resultat af det faglige 
ansøgningsudvalgs bedømmelse

EVU Forskningsevaluering

Eksterne forskningsanalyse: grundlag for 
drøftelser politisk og administrativt om, 
hvordan eksterne forskningssamarbejder 
med virksomheder kan udvikles inden for 
rammen af regionens procedurer, lovgivning 
og videnskabsetiske regelsæt 2015.12.01 2015.11.10

EVU
Driftmålsstyring: Udtalelse - Opdatering af 
driftmål 2015.11.03 2015.11.27

EVU
Politikforberedende drøftelse af Wifi og 
mobildækning i Region H

politikforberedende drøftelsessag - 
Præsentation/Oplæg 2015.11.03

EVU
Afrapportering af vinderne af Øresunds 
prisen Orienteringssag 2016.06.24



EVU Greater Copenhagen

Der forelægges en sag for erhvervs- og 
vækstudvalget i november 2015 om Region 
Hovedstadens fremtidige tværregionale, 
erhvervspolitiske samarbejde. 2015.12.01

EVU
Samarbejdsaftaler der er indgået med 
selskaberne Orienteringssag 2015.12.01

EVU EUD-program 2015.12.01 2015.12.15

EVU SMV-pulje

Der er i budgetaftalen afsat midler til en pulje 
til understøttelse af vækstinitiativer for små 
og mellemstore virksomheder. Det er 
administratioenens vurdering, at det vil være 
hensigtsmæssigt, hvis midlerne udmøntes 
efter instilling fra Vækstforum Hovedstaden 2015.12.01

EVU Bevillingssager i forbindelse med ReVUS Beslutningssag 2015.12.01

EVU
Prognoser, planer og driftoverenskomster 
for forberedende voksenundervisning 

Opfølgningssag. Årlig indberetning fra 
voksenuddannelsescentrene om prognoser 
og planer for undervisning. 2016.03.29

EVU
åbning/lukning af nye uddannelsessteder 
for ungdomsuddannelse

Regionsrådet skal høres i tilfælde af 
ansøgning om nyt uddannelsessted hhv. 
lukning 2016.03.29

EVU Filmfonden Politikformulerende

EVU

Medfinansiering af projekter under pujlen 
til store, internationale kultur- og 
sportsevents (4 pr. år) Beslutningssag. Nr. 1 (2016) 2016.03.29 2016.04.12

EVU
Wifi / mobildækning i Region H Drøftelsessag - opfølgning/eksekvering af 

ReVUS. Oplæg fra evt. ekstern part.
2015.11.03

EVU
Afrapportering af vinderne af Øresunds 
prisen

Orienteringssag 2016.06.24



EVU
Samarbejds aftaler der er indgået med 
selskaberne

Orienteringssag 2015.12.01

EVU EUD-program 2015.12.01 2015.12.15

EVU

SMV-pulje Der er i budgetaftalen afsat midler til en pulje 
til understøttelse af vækstinitiativer for små 
og mellemstore virksomheder. Det er 
administratioenens vurdering, at det vil være 
hensigtsmæssigt, hvis midlerne udmøntes 
efter instilling fra Vækstforum Hovedstaden

2015.12.01

EVU

Prognoser, planer og driftoverenskomster 
for forberedende voksenundervisning 

Opfølgningssag. Årlig indberetning fra 
voksenuddannelsescentrene om prognoser 
og planer for undervisning.

2016.03.29

EVU

åbning/lukning af nye uddannelsessteder 
for ungdomsuddannelse

Regionsrådet skal høres i tilfælde af 
ansøgning om nyt uddannelsessted hhv. 
lukning

2016.03.29

EVU

Medfinansiering af projekter under pujlen 
til store, internationale kultur- og 
sportsevents (4 pr. år)

Beslutningssag. Nr. 1 (2016) 2016.03.29 2016.04.12


	Rullende dagsorden - kopi

