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1 (Fortrolig)
2 (Fortrolig)
3 (Fortrolig)
4 (Fortrolig)
5 (Fortrolig)
6 (Offentlig) Budget for Behandlingsrådet
Bestyrelsen godkendte en rammebevilling på 1,8 mio. kr. fra Danske Regioners
formue til etablering og drift af Behandlingsrådet i 2020.
Bestyrelsen godkendte, at Behandlingsrådets budget for 2021 sættes til 22,5
mio. kr. Beløbet fordeles efter bloktilskudsnøglen for sundhed.
Resumé
Bestyrelsen godkendte den 4. december 2019 et årligt budget til Behandlingsrådet på 30 mio. kr., som vil blive opkrævet fra regionerne fra 2021. Det fremgik
også af sagen, at bestyrelsen ville blive præsenteret for et skøn over udgifterne
til etablering og drift i 2020.
Udgifterne i 2020 forventes at ligge på mellem 1,5 og 2 mio. kr. Det foreslås
derfor, at der afsættes en rammebevilling på 1,8 mio. kr. til udgifter i 2020.
Herudover vurderes det, at der i 2021 blot er behov for 3/4 af det afsatte budget, dvs. 22,5 mio. kr. Budgettet for 2021 præsenteres allerede nu af hensyn til
regionernes budgetlægning.
7 (Fortrolig)
8 (Fortrolig)
9 (Fortrolig)
10 (Fortrolig)
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11 (Offentlig) Temaer i den regionale socialfondsprioritet 2021-2027
Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner arbejder for,
• en bred og fleksibel indsats,
• at EU-midlerne på forhånd fordeles mellem regionerne for hele den syvårige periode,
• at der i forhold til RAR primært bør være tale om at koordinere i forhold
til mål og strategi, men ikke i forhold til de enkelte projektbevillinger,
• at der bliver mulighed for, at regionerne i visse tilfælde selv kan søge
den regionale prioritet, og
• at følgende temaer skal kunne støttes under den regionale socialfondsprioritet 2021-2027: Uddannelsesdækning, rekruttering til uddannelser,
grønne- og bæredygtighedskompetencer mv., STEM-kompetencer,
kompetenceløft og flere faglærte, fastholdelse, trivsel og sundhed, samt
fleksible uddannelses- og læringsformer.
Resumé
Regeringen ønsker at styrke regionernes opgaver på uddannelsesområdet og
har tilbudt, at regionerne får indstillingsret over 20 procent af EU’s Socialfondsmidler.
I dialogen med Erhvervsministeriet har Danske Regioner lagt vægt på, at der
bliver tale om en bred og fleksibel indsats, hvor EU-midlerne på forhånd fordeles mellem regionerne for hele den syvårige periode. De regionale arbejdsmarkedsråd RAR bør primært koordinere i forhold til mål og strategi, men ikke i
forhold til de enkelte projektbevillinger, og der bør være mulighed for, at regionerne i visse tilfælde selv kan søge de regionale midler under Socialfonden.
Temaerne uddannelsesdækning, fleksible uddannelses- og læringsformer, rekruttering til uddannelser, grønne- og bæredygtighedskompetencer mv.,
STEM-kompetencer, kompetenceløft og flere faglærte, samt fastholdelse, trivsel og sundhed bør kunne støttes under prioriteten.
12 (Offentlig) Afrapportering vedr. GDPR i Danske Regioner 2019
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Danske Regioners bestyrelse modtager årligt en afrapportering vedr. resultatet
af kontroller og risikostyring vedr. GDPR.
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Danske Regioner arbejder fokuseret med at styrke it-sikkerhedsarbejdet ud fra
en struktureret tilgang til risikostyring. Med udgangspunkt i et årshjul udarbejdet af PricewaterhouseCoopers (PwC) gennemgår Danske Regioner hvert år 51
it-kontroller, relateret til GDPR og IT-sikkerhed, første gang i 2019.
13 (Offentlig) Hverv – ændring i Psykiatri- og Socialudvalget
Bestyrelsen tog orienteringen om, at regionsrådsmedlem Henrik Qvist, Ø, Region Midtjylland, indtræder som medlem af Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg i perioden 1. august – 31. december 2020, da regionsrådsmedlem
Signe Lund Jensen, Ø, Region Midtjylland, er på barsel, til efterretning.
Resumé
Medlem af Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg, regionsrådsmedlem
Signe Lund Jensen, Ø, Region Midtjylland har meddelt, at hun går på barsel fra
1. august – 31. december 2020.
Enhedslisten har bedt om, at regionsrådsmedlem Henrik Qvist, Ø, Region
Midtjylland indtræder som barselsvikar i udvalget i samme periode.
14 (Offentlig) Formandens meddelelser
Løbende møder med sundhedsministeren
Formanden orienterede om, at de fem regionsrådsformænd løbende har møder med sundhedsminister Magnus Heunicke.
Møde med uddannelses- og forskningsministeren den 11. juni 2020
Formanden orienterede om, at formanden og 1. næstformanden den 11. juni
2020 har møde med uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.
Møde med skatteministeren den 15. juni 2020
Formanden orienterede om, at formanden og formanden for Løn- og Praksisudvalget Anders Kühnau den 15. juni 2020 har møde med skatteministeren og
KL.
Møde med miljø- og fødevareministeren den 18. juni 2020
Formanden orienterede om, at formanden og 1. næstformanden møde den
18. juni 2020 har med miljø- og fødevareminister Lea Wermelin.
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Nyt system til politikernes afregning
Formanden orienterede om, at Danske Regioner pr. 1. august 2020 implementerer det samme system til politikernes afregning, som regionsrådsmedlemmerne allerede bruger i regionerne.
Danske Regioner vil orientere de relevante politikere samt regionernes sekretariater.
15 (Offentlig) Generelle orienteringer
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé
Følgende emner er til orientering:
•
•
•
•
•

MinSundhed-app’en
Danske Regioner indgår aftale med retsmedicinske institutter om obduktion af pludselig uventet døde
Danske Regioners bidrag til Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed
Vederlag til politikere i forbindelse med fravær
Arrangementer og konferencer

16 (Offentlig) Næste møde
Bestyrelsen tog til efterretning, at næste møde holdes torsdag den 27. august
2020 kl. 10.30 – 15.00 i Regionernes Hus.
17 (Offentlig) Eventuelt
-
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