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1 (Fortrolig)
2 (Fortrolig)
3 (Fortrolig)
4 (Fortrolig)
5 (Fortrolig)
6 (Offentlig) Anbefalinger til kriminalitetsforebyggende indsatser målrettet
mennesker med psykisk sygdom
Bestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre med arbejdsgruppens anbefalinger på den i dagsordenspunktet skitserede måde.
Resumé
En arbejdsgruppe nedsat af regionernes psykiatridirektører har primo oktober
2019 færdiggjort 10 anbefalinger til indsatser, der kan forebygge kriminalitet
hos mennesker med psykisk sygdom.
Det foreslås, at der for hver anbefaling følges op på en af to måder:
• Anbefalingen søges fremmet i regeringens kommende 10-årsplan for psykiatrien
• Anbefalingen udmøntes lokalt/regionalt og følges fællesregionalt i regi af
Danske Regioner.
7 (Offentlig) 1. behandling af Danske Regioners budget 2020
Centerchef Kenneth Jensen og chefrådgiver Kristian Terp, Danske Regioner
deltog under behandling af sagen.
Bestyrelsen godkendte, at budgettet for 2020 fastsættes med et driftsunderskud på 33,4 mio. kr.
Bestyrelsen godkendte, at kontingentet pris- og lønreguleres med 2,3 procent,
samt at det indstilles til godkendelse på generalforsamlingen, at kontingentet
i 2020 er 24,40 kr. pr. indbygger.
Resumé
Budgetforslag 2020 er udarbejdet i 2020 pris- og lønniveau.
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I budgetforslaget er der lagt op til, at kontingentet pris- og lønreguleres med
2,3 procent svarende til 0,5 kr. pr. indbygger, og fastsættes til 24,40 kr. pr. indbygger for 2020.
8 (Offentlig) Udpegning til midlertidig politisk arbejdsgruppe om demokrati
og borgerinddragelse
Bestyrelsen udpegede Villy Søvndal som formand for den midlertidige politiske arbejdsgruppe om demokrati og borgerinddragelse.
Bestyrelsen vil til orientering få forelagt navnene på de resterende medlemmer af arbejdsgruppen på mødet den 21. november 2019.
Resumé
Bestyrelsen besluttede på møde den 26. september 2019 at nedsætte en midlertidig politisk arbejdsgruppe om demokrati og borgerinddragelse. Bestyrelsen
skal udpege medlemmer til den politiske arbejdsgruppe.
9 (Offentlig) Status fra Regionernes Sundhedsteknologi og Innovation
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Regionerne samarbejder på digitaliseringsområdet gennem Regionernes
Sundhedsteknologi og Innovation (RSI). Som en del af RSI-samarbejdet gennemføres udviklingsinitiativer, der understøtter udvalgte mål, skaber sammenhæng for borgere og klinikere, samt styrker digitaliseringen af sundhedsvæsenet.
Regionerne driver gennem RSI-samarbejdet i øjeblikket 16 fællesregionale digitaliseringsprojekter. Derudover deltager regionerne i fællesskab i en lang
række fællesoffentlige digitaliseringsinitiativer.
Med denne sag orienteres om status for regionernes samarbejde på digitaliseringsområdet samt større igangværende initiativer.
10 (Offentlig) Høringssvar om øget udbud af erhvervsrettede uddannelser og
henvisningstaxameter
Bestyrelsen godkendte Danske Regioners høringssvar.
Resumé
Danske Regioner har fået fremsendt udkast til lov om ændring af forskellige
love på Børne- og Undervisningsministeriets område.
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Med forslaget får almene gymnasiale institutioner i særlige tilfælde og for en
tidsbegrænset periode mulighed for at udbyde grundforløb i erhvervsuddannelserne. Der indføres også et henvisningstaxameter fra gymnasiet til erhvervsuddannelserne.
Danske Regioner bakker op om intentionen om at sikre en bedre uddannelsesdækning og flere faglærte, men peger på, at de konkrete forslag er udtryk for
begrænsede og midlertidige tiltag, som ikke vil løse den store udfordring med
faldende ungdomsårgange.
Danske Regioner har den 2. oktober 2019 afgivet høringssvar med forbehold
for politisk godkendelse i Danske Regioners bestyrelse.
11 (Offentlig) Høringssvar om ændring af arbejdsmiljøloven og ændring af lov
om arbejdsskadesikring
Bestyrelsen godkendte Danske Regioners høringssvar.
Resumé
Danske Regioner har fået fremsendt udkast til lovforslag om ændring af arbejdsmiljøloven og ændring af lov om arbejdsskadesikring.
Ændringerne i arbejdsmiljøloven skal udmønte de dele af den politiske aftale
af 25. april 2019 om ” En ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet”.
Danske Regioner bakker op om den brede politiske aftale, men har i forbindelse med de foreslåede ændringer peget på en række ønsker, en række væsentlige forhold for regionerne samt en række uklarheder, som med fordel
kunne præciseres i det fremlagte forslag.
Ændringerne i lov om arbejdsskadesikring skal skabe hjemmel til, at der er
mulighed for at gennemføre forsøg med sigte på at bevare arbejdsmarkedstilknytningen for personer, der har været udsat for en arbejdsskade.
Danske Regioner bakker op om ændringen. Danske Regioner mener dog, at ny
viden på dette område bør ske i regi af forskning, og at ønskede forsøg ikke
kolliderer med allerede etablerede forsøg i regionalt regi.
Danske Regioner har den 7. oktober 2019 afgivet høringssvar med forbehold
for politisk godkendelse i Danske Regioners bestyrelse.
12 (Offentlig) Regeringens lovprogram
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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Resumé
Regeringen har den 1. oktober 2019 offentliggjort regeringens lovprogram
2019-2020.
13 (Offentlig) Ændring i hverv – den fællesoffentlige sundhedsportal – Sundhed.dk
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Regionsrådsmedlem Jacob Jensen, V, Region Sjælland, fratræder som formand
for den fællesoffentlige sundhedsportal Sundhed.dk pr. 1. november 2019. I
stedet indtræder regionsrådsmedlem Lone Langballe, O, Region Midtjylland
som ny formand for Sundhed.dk.
14 (Offentlig) Formandens meddelelser
Møde med erhvervsministeren den 27. september 2019
Formanden orienterede om, at formanden og 1. næstformanden den 27. september 2019 har holdt møde med erhvervsminister Simon Kollerup.
Møde med sundhedsministeren den 11. oktober 2019
Formanden orienterede om, at formanden og 1. næstformanden har deltaget i
et møde med sundhedsminister Magnus Heunicke og KL den 11. oktober 2019.
Mødet var det årlige politiske statusmøde om nationale mål.
Møde med socialministeren den 25. oktober 2019
Formanden orienterede om, at formanden og 1. næstformanden den 25. oktober 2019 skal mødes med socialminister Astrid Krag.
Møde med skatteministeren den 25. oktober 2019
Formanden orienterede om, at 1. næstformanden og Anders Kühnau den 25.
oktober 2019 skal mødes med skatteminister Morten Bødskov.
Medicinrådshøring / Folketinget den 23. oktober 2019
Formanden orienterede om, at formanden den 23. oktober 2019 deltog i en
offentlig høring om Medicinrådet, som Folketingets Sundhedsudvalg afholdt.
Politisk arbejdsgruppe om FN’s verdensmål
Formanden orienterede om, at Koordinationsforum har vurderet, at det på nuværende tidspunkt ikke er hensigtsmæssigt at nedsætte en midlertidig politisk
arbejdsgruppe om FN’s verdensmål, idet alle regioner allerede er godt i gang
med arbejdet med at implementere verdensmålene. Udvalget for Regional Udvikling og EU vil følge området, herunder også regionernes arbejde.
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Indbydelse til Sveriges Kommuner og Landstings kongres den 27. – 28. november 2019 i Linköping
Formanden orienterede om, at Sveriges Kommuner og Landsting (SKL) har inviteret til at deltage i deres ordinære kongres den 27. og 28. november 2019.
Kongressen foregår i Linköping. Interesserede bedes henvende sig hurtigst muligt til Bente Jønsson i sekretariatet.
Henvendelse til sundhedsministeren med opfordring til at ændre befordringsreglerne
Formanden orienterede om, at Danske Regioner på baggrund af bestyrelsens
drøftelse på mødet den 7. marts 2019 har opfordret Sundheds- og Ældreministeriet til at opdatere reglerne i befordringsbekendtgørelsen, idet reglerne set
i lyset af borgernes behov ikke fremstår som tidssvarende.
Finanslov 2020 – midler til 1000 ekstra sygeplejersker
Formanden orienterede om, at det fremgår af regeringens forslag til finanslov
for 2020, at der bør afsættes midler til 1.000 ekstra sygeplejersker. Bestyrelsen vil på mødet den 21. november 2019 få mulighed for at drøfte mulige regionale indsatser.
Vicedirektør Katrine Tangs sidste bestyrelsesmøde
Formanden orienterede om, at der er afskedsreception for vicedirektør Katrine
Tang den 29. oktober 2019 kl. 15-17 i Danske Regioner.
15 (Offentlig) Næste møde
Bestyrelsen tog til efterretning, at næste møde holdes torsdag den 21. november 2019 kl. 10.30 – 14.00 i Regionernes Hus.
16 (Offentlig) Eventuelt
Eftersendt pkt. 17. (Offentlig) Høringssvar vedr. mulighed for lokale elevfordelingsregler
Punktet var eftersendt pr. mail den 23. oktober 2019. Dagsordenspunkt med
bilag var omdelt på bordene.
Bestyrelsen godkendte Danske Regioners høringssvar.
Resumé
Den 3. oktober 2019 blev der indgået bred politisk aftale blandt Folketingets
partier (undtagen Nye Borgerlige) med det formål at skabe en bedre balance i
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elevsammensætningen på de almene gymnasier og HF. Et enigt fordelingsudvalg får med aftalen mulighed for at fastsætte lokale fordelingsregler – med
klageadgang til regionsrådet, hvis der ikke opnås enighed i udvalget. Herefter
kan regionsrådet selvstændigt fastsætte lokale fordelingsregler. Aftalen er midlertidig og gælder for optaget 2020.
Danske Regioner har den 11. oktober 2019 modtaget lovforslag i høring fra
Børne- og Undervisningsministeriet.
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