
Beslutningssag: Opdatering af kongeindikatorer i Fokus og Forenkling 

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 

Regionsrådet vedtog den 8. april 2014 en ny vision, mission og strategi - Fokus og Forenkling. I den sammenhæng 
blev der også vedtaget fire politiske målsætninger, der skal understøtte arbejdet med at implementere vision og 
mission. De fire politiske målsætninger er: 

l Patientens situation styrer forløbet 

l Høj faglig kvalitet 

l Ekspansive vidensmiljøer 

l Grøn og innovativ metropol 

Det grundlæggende formål med de politiske målsætninger er - på baggrund af mission og vision - at konkretisere, 
hvad regionen fremadrettet skal have fokus på at opnå. Arbejdet med at indfri de politiske målsætninger følges 
løbende via kongeindikatorerne, der giver mulighed for at følge fremdriften. 
  
Den 10. marts 2015 vedtog regionsrådet de nuværende kongeindikatorer. Dette skete efter en høring i de stående 
udvalg og kræftudvalget, der forinden havde udtalt sig om driftsmål og ambitionsniveauer. Efterfølgende er der hver 
tredje måned sket en forelæggelse af kongeindikatorernes fremdrift for henholdsvis forretningsudvalg og regionsråd. 
Én gang årligt opdateres driftsmål og ambitionsniveauer. 
  
Forretningsudvalget besluttede på møde den 10. november 2015 at igangsætte opdatering af kongeindikatorerne. 
Erhvervs- og vækstudvalgets drøftelse vedrører kongindikatoren "hjemtagne eksterne midler" og kongeindikatoren 
CO2. 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller: 

l at erhvervs- og vækstudvalget afgiver udtalelse om forslag til opdatering af kongeindikatoren "hjemtagne 
eksterne midler" og kongeindikatoren CO2. 

POLITISK BEHANDLING 

Formanden satte indstillingen under afstemning: 
 
For stemte: A (3), C (2), O (1), V (2), i alt 8 
Imod stemte: Ø (1), i alt 1 
Udlod at stemme: 0 
I alt 9 
  
Indstillingen var herefter godkendt. 

SAGSFREMSTILLING 

De nuværende kongeindikatorer er, hvor det er muligt, hentet fra de driftsmål, der blev godkendt af regionsrådet den 
17. juni 2014 med ambitionsniveauer fastlagt den 10. marts 2015. Dette sker for at begrænse antallet af målinger i 
regionen. Parallelt med denne sag forelægges en sag vedrørende opdatering af driftsmål og ambitionsniveauer i 
driftsmålstyringen. Forslagene til ambitionsniveauer er sat på baggrund af dialog med de politiske udvalg samt 
baseret på vurdering af historisk udvikling og ønsket om at forbedre indsatsen og udvikle driften løbende. Målene 
vurderes som udgangspunkt at være realistiske og ambitiøse. 
  



I forslag til opdatering er der følgende justeringer i forhold til de to kongeindikatorer: 

l Kongeindikator for Ekspansive vidensmiljøer: Justeres således at kongeindikatoren fra 2016 omfatter Region 
Hovedstaden som organisation. Der vil blive målt på eksterne indtægter til forskning og innovation via 
registrering i økonomisystemet for at sikre ensartet praksis. 

l Kongeindikatoren for Grøn og innovativ metropol: Ingen ændringer foreslået. 

De to politiske målsætninger med tilhørende kongeindikator er uddybet nedenfor. 
  
Politisk mål: Ekspansive vidensmiljøer 
Ekspansive vidensmiljøer følges med en kongeindikator, der måler på de hjemtagne eksterne midler, som 
administrationen indhenter fra offentlige og private finansieringskilder. Dette mål er væsentligt, idet det er udtryk for 
andres vurdering af, om regionen har excellente miljøer med fokus på anvendelse og nyttiggørelse af resultater i 
samspil med erhvervslivet og andre myndigheder. 
  
Kongeindikatoren foreslås fra 2016 justeret til at omfatte Region Hovedstaden som organisation. Der vil blive målt 
på eksterne indtægter til forskning og innovation via registrering i økonomisystemet for at sikre ensartet praksis. 
  
Det nuværende mål på 100 mio. kr. årligt justeres. Et endeligt mål kan dog først fastlægges, når der foreligger 
erfaringer på området. Det vil forventeligt ske ved næste års opdatering af kongeindikatorer og driftsmål. 
  
Politisk mål: Grøn og innovativ metropol 
I forhold til "grøn og innovativ metropol" er det vedtaget at måle på CO2. CO2 er både en indikator for større 
livskvalitet, idet der er en tæt sammenhæng til forurening, og samtidig er mindre CO2 et vigtigt tegn på, at der 
udvikles teknologi, som regionen har mulighed for at eksportere. 
  
Region Hovedstaden opgør årligt CO2 både for Region Hovedstaden som virksomhed og hovedstadsregionen som 
geografisk størrelse. De indirekte udledninger fra råvareudvinding, transport og produktion af varer og produkter 
udenfor regionens grænser medtages ikke i opgørelserne, bl.a. fordi monitorering af indsatser er vanskelig. 
  
Der er endnu ikke grundlag for at fastlægge et ambitionsniveau for denne indikator. 
  
Administrationens vurdering 
Det vurderes, at forslaget om at udvide kongeindikatoren "hjemtagne eksterne midler" til at omfatte Region 
Hovedstaden som organisation vil øge viden og opmærksomhed i forhold til volumen og udvikling i eksterne 
indtægter til forskning og innovation. Samlet vil den justerede kongeindikator bidrage til at synliggøre regionens 
ekspansive videnmiljøer og give mulighed for at følge udviklingen, herunder følge op på sammenhæng og synergi i 
forhold til implementering af regionens strategiske satsninger og den regionale vækst og udviklingsstrategi 
(ReVUS). 
  
I ReVUS er der fastlagt et mål om en fossilfri el- og varmeforsyning i 2035, og en transportsektor som er fri for fossile 
brændstoffer i 2050. Det er helt i tråd med, at regionen årligt måler på CO2-udledningen fra egen drift og følger 
målinger af CO2-udledning for Region Hovedstaden som geografi. Vejen mod fossilfrihed i energiforsyning og 
transportsektor er en gradvis CO2-reduktion. Måling af CO2-udledningen giver mulighed for, at regionen kan følge 
op på, om investeringer i regi af ReVUS understøtter realisering af den politiske målsætning om en grøn og innovativ 
metropol.  
  
Udkast til høringssvar fra administrationen er vedlagt i bilag 1. 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

En godkendelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. 

KOMMUNIKATION 



Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES 

Efter høring af de stående udvalg forventes forretningsudvalget at behandle sagen inkl. høringssvar den 26. januar 
2016. Regionsrådet træffer endelig beslutning i sagen den 2. februar 2016. 
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