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Baggrund
Med konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021 er det besluttet at nedsætte en midlertidig arbejdsgruppe
om ”Fremtidens hospitalsbetjening i Roskilde Kommune”. Borgmesteren leder arbejdet med afsæt i dels den
strategi for hospitalsbetjeningen i Roskilde Kommune, som Byrådet vedtog den 26. oktober 2016 dels det indgåede
budgetforlig for 2018.
Formål
Arbejdsgruppen er nedsat med henblik på at arbejde for, at Region Sjælland placerer flest mulige
hospitalsfunktioner og -specialer på Sjællands Universitetshospital, Roskilde, og dermed sikrer borgerne den mest
optimale hospitalsbetjening i Roskilde Kommune.
Arbejdsgruppen skal samtidig formulere en vision for anvendelse af de fremtidige ledige bygninger på
hospitalsgrunden i Roskilde, som konsekvens af realiseringen af regionens sygehusplan. Visionen tager afsæt i
budgetforliget for 2018 i Roskilde Kommune, således at hospitalsområdet i Roskilde udvikles til et stærkt
sundhedsmiljø med flest muligt sundheds- og hospitalsfunktioner, læge- og speciallægeklinikker, kommunale
sundhedstilbud, træningsfaciliteter m.v. Dele af området kan eventuelt udvikles gennem OPP-samarbejder.
Arbejdsgruppen skal endvidere formulere en vision for anvendelsen af de bygninger og arealer på
hospitalsområdet, som ikke umiddelbart kan anvendes til regionale sundhedsfunktioner, herunder hvordan området
kan tænkes anvendt i sammenhæng med planerne for Ny Østergade-projektet.
Sammensætning
Arbejdsgruppen består af borgmesteren samt ét medlem fra Venstre og ét medlem fra SF. Regionsrådsmedlemmer
fra lokalområdet inviteres med til hvert møde. Derudover kan repræsentanter fra Sygehusgruppen i Roskilde,
repræsentanter fra Region Sjælland samt sundhedsfaglig ekspertise inddrages efter aftale.
Kompetencer og organisatorisk placering
Arbejdsgruppen orienterer løbende Økonomiudvalget i Roskilde Kommune.
I arbejdsgruppens møder vil fra forvaltningen deltage kommunaldirektøren og direktøren for Social, Job og
Sundhed. Arbejdsgruppens sekretariatsbetjenes af Social, Job og Sundhed.
Økonomi og ressourcer
Der udbetales ikke honorar til medlemmerne af arbejdsgruppen, og eventuelle udgifter forbundet med møderne
afholdes af Social, Job og Sundhed.
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Mødestruktur og form.
I første kvartal 2018 holdes det første møde i arbejdsgruppen med hovedvægten lagt på en drøftelse af
overordnede mål og visioner for arbejdsgruppens arbejde. På mødet besluttes endvidere tidspunkt og sted for de
resterende møder.

