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1 (Fortrolig)
2 (Fortrolig)
3 (Offentlig) Forslag om at Amgros får en observatørpost i Medicinrådet
Bestyrelsen godkendte, at Amgros får en observatørpost i Medicinrådet.
Resumé
Amgros deltager i Medicinrådets møder. Det sker på opfordring fra Medicinrådet, da Amgros ikke har en formel repræsentant i rådet.
Det foreslås, at Amgros fremover får en observatørpost i Medicinrådet.
4 (Fortrolig)
5 (Fortrolig)
6 (Offentlig) Opfølgning på bestyrelsens studietur til Israel vedr. det nære
sundhedsvæsen
Punktet blev udskudt til behandling på mødet i maj.
Resumé
Med henblik på bl.a. at få et indblik i hvordan Israel leverer sundhedsydelser
udenfor hospitalssektoren, var bestyrelsen på studietur til Israel den 19.-23. januar
2020.

7 (Fortrolig)
8 (Fortrolig)
9 (Fortrolig)
10 (Fortrolig)
11 (Fortrolig)
12 (Offentlig) Justeringer af erhvervsfremmereformen
Bestyrelsen tog svarbrevet til erhvervsministeren til orientering.
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Resumé
Danske Regioner arbejder for decentralisering på erhvervsfremmeområdet og
for bedre rammer for regionernes arbejde inden for regional udvikling. I forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2020 blev det aftalt med regeringen at
igangsætte en undersøgelse af rammerne for de regionale udviklingsopgaver.
Erhvervsministeren har nu informeret Danske Regioner om, at regeringen vil
give regionerne indstillingsretten til en del af EU-socialfondsmidlerne og sætte
gang i den aftalte undersøgelse.
13 (Fortrolig)
14 (Fortrolig)
15 (Offentlig) Høringssvar – Evaluering af planloven
Bestyrelsen godkendte Danske Regioners høringssvar i forbindelse med evaluering af planloven.
Resumé
Forud for evaluering af planloven 1. juli 2020 har erhvervsministeren inviteret
alle til at komme med idéer og forslag til, hvordan planlovgivningen kan imødekomme nutidens og fremtidens udfordringer.
Danske Regioner fremfører i sit høringssvar, at der generelt mangler en myndighed, der tager et helhedshensyn på tværs af kommunegrænserne. Konkret
foreslås det, at regionerne bliver ansvarlige for at udarbejde regionale klimatilpasningsplaner og at de får et ansvar i forhold til strategisk energiplanlægning.
I høringssvarets bilag er der konkrete forslag til, hvordan planlovgivningen
bedre kan imødekomme fremtidens udfordringer på en række områder.
Høringssvaret er afgivet den 31. januar 2020 med forbehold for politisk behandling i bestyrelsen den 5. marts 2020.
16 (Offentlig) Høringssvar – ny klimalov
Bestyrelsen godkendte Danske Regioners høringssvar til forslag om ny klimalov.
Resumé
Danske Regioner har afgivet høringssvar i forbindelse med høringen af den nye
klimalov.
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I høringssvaret roser Danske Regioner regeringen for initiativet med ambitiøse
klimamålsætninger og forslag til bindende klimalov. Danske Regioner ser frem
til samarbejde om en Green Deal og ønsker at blive medlem af det nye Klimadialogforum, som etableres under Klimarådet.
Der var frist for høringssvar den 3. februar 2020, hvorfor høringssvaret er fremsendt med forbehold for bestyrelsens godkendelse.
17 (Offentlig) Implementering af EU-direktivet om sundhedsydelser på tværs
af grænser
Bestyrelsen godkendte følgende fem principper som grundlag for udtalelsen:
1) at sundhedssamarbejde på tværs af grænser fremmes, hvor det er hensigtsmæssigt, men at øget patientmobilitet på tværs af grænser ikke er et mål i sig
selv,
2) at borgerne får nem adgang til information om betingelser for en behandling
uden for hjemlandet,
3) at implementeringen af direktivet tager hensyn til regionale forskelligheder,
4) at den meget lille del af patienter, som ønsker en behandling i et andet EUland, ikke trækker uforholdsvis meget på ressourcerne i medlemslandenes
sundhedssystemer, og
5) at brugen af forhåndsgodkendelser kan opretholdes, hvor de ansvarlige myndigheder i medlemslandene mener, det er nødvendigt.
Resumé
EU-Kommissionen har bedt Regionsudvalget om en udtalelse, som skal se på
implementeringen af EU-direktivet om sundhedsydelser på tværs af grænser.
Det Europæiske Regionsudvalg har peget på Danske Regioners EU-talsmand
Karsten Uno Petersen som ordfører. Danske Regioner anbefaler at udtalelsen
skrives med udgangspunkt i fem bærende principper samt at implementeringen af direktivet ses i lyset af de samlede opgaver, som de ansvarlige sundhedsmyndigheder skal løse.
18 (Offentlig) Danske Regioners generalforsamling 2. april 2020
Bestyrelsen godkendte dagsorden for Danske Regioners generalforsamling den
2. april 2020.
Bestyrelsen tog orienteringen om afvikling af GF20 til efterretning samt orienterede sig i de stillede forslag til generalforsamlingen.
Resumé
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Danske Regioner holder generalforsamling den 2. april 2020 i Århus (GF20),
hvorfor der orienteres om afviklingen af GF20.
Program med dagsorden og regnskab skal udsendes af bestyrelsen til regionsrådsmedlemmerne senest 4 uger før generalforsamlingen, dvs. den 5. marts
2020. Heraf fremgår bl.a., at der er fremsat 7 forslag til generalforsamlingen.
19 (Offentlig) Formandens meddelelser
Punktet blev ikke behandlet, men fremgår nedenfor til orientering:
Møde med uddannelses- og forskningsministeren den 7. februar 2020
Formanden holdt den 7. februar 2020 møde med uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen. På mødet blev drøftet uddannelsesdækning/dimensionering af de videregående uddannelser, sundhedsuddannelser
samt status og udvikling vedrørende uddannelsen til paramediciner.
Møde med skatteministeren den 7. februar 2020
Formanden og formanden i RLTN Anders Kühnau holdt den 7. februar møde
med skatteminister Morten Bødskov.
Møde med børne- og undervisningsministeren den 17. februar 2020
Formanden og 1. næstformanden holdt den 17. februar 2020 møde med
børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. På mødet blev
drøftet uddannelsesdækning og øget politisk styring af ungdomsuddannelserne samt en ny model for elevfordeling og kapacitetsstyring på uddannelserne.
Møde med klima-, energi- og forsyningsministeren den 3. marts 2020
Formanden holdt den 3. marts 2020 møde med klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen. På mødet blev drøftet:
•
•
•
•
•

Omstilling af regionernes egen drift og organisation, herunder forslag
om Green Deal om Grønne Hospitaler.
Klimaomstilling i regionernes geografi
Strategisk Energiplanlægning
Klimatilpasning
Grøn transport

Fremtidig elevfordeling og kapacitetsstyring på de gymnasiale uddannelser
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Bestyrelsen har den 24. februar 2020 fået fremsendt en orientering om den
rapport om fremtidig elevfordeling og kapacitetsstyring på de gymnasiale uddannelser, som Rikke Hvilshøjs ekspertgruppe offentliggjorde den 21. februar
2020.
Emnet blev også drøftet på mødet med børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil den 17. februar 2020.
Status for forhandlinger med PLO om ny overenskomst
Der er siden forhandlingerne startede i januar været afholdt 2 forhandlingsmøder.
Der er fastlagt yderligere tre møder med henblik på at afslutte forhandlingerne ultimo juni 2020.
Placering af overbygning af fase 4-enhed (clinical trial unit)
Regionernes sundhedsdirektører har i fællesskab besluttet at etablere en overbygning til de regionale fase 4-enheder. Fase 4-enhederne følger et lægemiddel
tæt efter, at det er godkendt og markedsført. Den konkrete placering af enheden er endnu uafklaret.
20 (Offentlig) Generelle orienteringer
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Følgende emner er til orientering:
• Høringssvar – tobakslov
• Høringssvar – videnskabsetisk behandling af kliniske afprøvninger af
medicinsk udstyr mv.
• Hepatitis C
• Rigsrevisionens undersøgelse af elektroniske patientjournaler
• Arrangementer og konferencer
21 (Offentlig) Mødekalender 2021
Bestyrelsen godkendte mødeplanen for bestyrelsesmøder i 2021, samt indstiller over for udvalgsformændene, at udvalgsmøder i 2021 planlægges afholdt
på de reserverede datoer.
Resumé
Forslag til bestyrelsens mødeplan for 2021 samt forslag til datoer for afholdelse
af udvalgsmøder.
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22 (Offentlig) Næste møde
Bestyrelsen tog til efterretning, at næste møde holdes onsdag den 1. april 2020
Aarhus ifm. Danske Regioners generalforsamling.
(Mødet den 1. april 2020 er efterfølgende blevet aflyst i forbindelse med udskydning af generalforsamlingen 2020. Næste møde afholdes 14. maj 2020)
23 (Offentlig) Eventuelt
Ingen bemærkninger.
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