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1. Formandens meddelelser, sagsnr. 12/37

Annette BudtzJørgensen

Resumé
Indstilling
Sagsfremstilling
Bilag
Ingen.
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2. Godkendelse af åbent referat af møde 15-12-2012 i Danske Regioners
bestyrelse, sagsnr. 12/37

Annette BudtzJørgensen

Resumé
Indstilling
Det indstilles,
at referatet godkendes.

Sagsfremstilling
Bilag
Åbent referat af møde 15-12-2011 i Danske Regioners bestyrelse.pdf (996206).
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3. Udpegning til Landssamarbejdsudvalget for Tandlægehjælp, Tandlægefonden og Landssamarbejdsudvalget for psykologer, sagsnr.
11/1188, j.nr. RLTN5530
Pernille Moll

Resumé
Regionsrådsmedlem Marianne Stendell, A, Region Hovedstaden har bedt sig
fritaget fra hvervene som medlem af Landssamarbejdsudvalget for psykologer,
Landssamarbejdsudvalget for Tandlæger og Tandlægefonden.
Indstilling
Det indstilles,
at der foretages valg af repræsentanter til Landssamarbejdsudvalget for psykologer, Landsamarbejdsudvalget for tandlæger og Tandlægefonden.
Sagsfremstilling
På grund af omfordeling af hvervene i Region Hovedstaden har regionsrådsmedlem Marianne Stendell bedt sig fritaget fra hvervene som medlem af
Landssamarbejdsudvalget for Tandlæger og Tandlægefonden samt Landssamarbejdsudvalget for psykologer.
Bilag
Ingen.

Bestyrelsesmøde
den 27-01-2012

Side 6

Bestyrelsesmøde
den 27-01-2012

Side 7

4. Besættelse af hverv efter afdøde Allan Schneidermann, sagsnr. 09/2213

Bente Kragelund Jønsson

Resumé
Indstilling
Det indstilles,
at der foretages valg af et medlem til hhv. Løn- og Personalepolitisk udvalg,
Rejsesygesikringens samarbejdsudvalg samt Lønningsrådet.
Sagsfremstilling
Regionsrådsmedlem Allan Schneidermann, (F), Region Hovedstaden, afgik i
november 2011 ved døden.
Allan Schneidermann var udpeget som medlem af Løn- og Personalepolitisk
udvalg, Rejsesygesikringens samarbejdsudvalg samt Lønningsrådet.
Der skal derfor foretages nyvalg.

Bilag
Ingen.
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5. Program og dagsorden for Danske Regioners generalforsamling 2012,
sagsnr. 09/3117

Bente Kragelund Jønsson

Resumé
Danske Regioners generalforsamling holdes i år 12. april på Hotel Nyborg
Strand. Som afslutning på generalforsamlingen holdes en paneldebat, hvor erhvervs- og vækstministeren, ministeren for sundhed og forebyggelse samt social- og integrationsministeren er inviteret til at deltage.
Indstilling
Det indstilles,
at bestyrelsen godkender generalforsamlingens program/dagsorden, og
at bestyrelsen godkender deltagerkreds.
Sagsfremstilling
Danske Regioners generalforsamling er øverste myndighed for Danske Regioner og afvikles som et heldagsarrangement med efterfølgende middag. Alle 205
regionsrådsmedlemmer er inviteret. Som gæster er blandt andre repræsentanter
fra større danske interesseorganisationer, personaleorganisationer, politiske
partier og skrevne såvel som elektroniske medier.
Generalforsamlingen holdes torsdag den 12. april 2012 på Hotel Nyborg
Strand.
Program/dagsorden for generalforsamlingen:
Kl. 9.00
Kl. 9.30
Kl. 10.00
Kl. 12.00
Kl. 13.00
Kl. 13.45
Kl. 14.00
Kl. 15.45
Kl. 16.00

Formandens velkomst og tale
Regeringens hilsen til generalforsamlingen ved økonomi- og indenrigsministeren
Politiske gruppemøder
Frokost
Regnskab og kontingent, valg og indkomne forslag
Pause
Debat om formandens tale og skriftlig beretning
Pause
Paneldebat med deltagelse af erhvervs- og vækstministeren, ministeren for sundhed og forebyggelse samt social- og integrationsministeren samt Danske Regioners formandskab
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Kl. 17.30
Kl. 19.00

Pause
Middag

Regionernes frist for aflevering af forslag til dagsordenspunkter er torsdag den
1. marts 2012. På nuværende tidspunkt er der ikke indkommet nogen forslag.
Dagsorden udsendes senest den 15. marts 2012.
Debat om formandens beretning
For at synliggøre den politiske bredde i Danske Regioner, besvares spørgsmålene til formandens tale og den skriftlige beretning af et panel bestående af
formændene for de syv udvalg i Danske Regioner. Debatten afvikles tematiseret. Dvs. at spørgsmålene leveres via taleskrivningsblanketten og derefter sorteres emnemæssigt af dirigenten med tre spørgsmål ad gangen. Disse besvares af
panelet. For at sikre at alle udvalgsformænd på podiet får mulighed for at
komme til orde får de udvalgsformænd, der ikke har haft lejlighed til at forholde sig til spørgsmål, mulighed for at runde debatten af, f.eks. med udgangspunkt i udvalgenes input til den skriftlige beretning.
Paneldebat om regionernes fremtidige rolle
Der er om eftermiddagen planlagt en paneldebat med deltagelse af erhvervs- og
vækstminister Ole Sohn, ministeren for sundhed og forebyggelse Astrid Kragh
samt social- og integrationsministeren Karen Hækkerup samt Danske Regioners formandskab.
Paneldebattens emne er regionernes fremtidige rolle i det danske velfærdssamfund. Regionerne har som ansvarlige for det hele sundhedsvæsen og som regional vækstmotor vist, at det er muligt at skabe markante produktivitetsforbedringer og samtidig fokusere på en stadig højere kvalitet. Hvad har gjort en forskel, og hvordan kan vi bruge erfaringerne i andre dele af velfærdssamfundet,
så vi kan få sat gang i væksten igen? Hvordan skal vi sammen sikre et fortsat
fokus på kvalitet, effektivitet og vækst?
Der er planlagt en introduktionsfilm. Herefter har de tre ministre hver 10 minutters taletid til at markere deres hovedsynspunkter inden debatten begynder.
Der er afsat 1½ time til paneldebatten. Moderator bliver journalist Niels Krause-Kjær. Alle oplægsholdere vil i god tid inden generalforsamlingen få lejlighed til at se filmen, et uddybende skriftligt oplæg og til at afstemme hovedbudskaber. Der er også planlagt en kort briefing med moderator.
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Deltagerkreds
Det foreslås, at følgende inviteres til generalforsamling: Ministre og ministerier, der dækker det regionale område (fra ministerier og styrelser inviteres departementschefer, direktører og særligt relevante embedsmænd), relevante
samarbejdsorganisationer (formand og adm. direktør), KL’s bestyrelse, to repræsentanter fra hver kommunalbestyrelse, kommunalpolitikere, som er medlem af organer, som Danske Regioner samarbejder med, fx RLTN, trafikselskaberne m.fl., folketingsmedlemmer fra udvalg, der dækker de regionale områder, partilederne/en repræsentant for de partier, som er repræsenteret i Folketinget.
Bilag
Ingen.
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6. Fælles ramme for Folkemødet 2012, sagsnr. 09/2069

Eva Margrethe Weinreich-Jensen

Resumé
Demokratiudvalget har udarbejdet et forslag til fælles ramme for regionernes
og foreningens aktiviteter på Folkemødet 2012.
Hovedfokus at sikre en aktiv deltagelse fra regionale politikere i så mange relevante arrangementer som muligt, som vi enten deltager i eller arrangerer i samarbejde med vores samarbejdspartnere indenfor alle relevante emner - på forskellige lokaliteter.
Derudover kan der være et fælles telt/en stand, for at sikre regionernes synlighed på den centrale plads ved Folkemødet. Det kan blive et naturligt samlingssted, hvor regionerne også kan lave mindre arrangementer.
Bestyrelsen vil løbende blive orientereret om status for arrangementet.

Indstilling
Demokratiudvalget indstiller,
at bestyrelsen godkender forslaget til fælles ramme for Folkemødet 2012, herunder en ramme på op til 500 000 kroner fra bestyrelsens pulje til foreningens
aktiviteter på Folkemødet.
Det indstilles,
at bestyrelsen støtter Bornholms Regionskommune med 100.000 kroner til afholdelse af Folkemødet 2012, og at beløbet afholdes over bestyrelsens pulje.

Sagsfremstilling
Folkemødet 2012 bliver holdt den 14. - 17. juni 2012 – i Allinge-Sandvig,
Bornholm.
Regionale politikere deltog i det første folkemøde i forskellige arrangementer,
som f.eks. paneldeltagere, ordstyrere eller tilskuere. Bestyrelsen har besluttet,
at der skal udarbejdes et forslag til fælles ramme for regionernes og foreningens aktiviteter på Folkemødet 2012. Den fælles ramme forelægges bestyrelsen.
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I forhold til sidste års arrangement, så vil Folkemødet 2012 blive mere koncentreret om ét centralt område i Allinge. Den såkaldt Cirkusplads vil danne rammen om åbningen, partiledernes store taler og Havnen vil samle organisationer
og virksomheders telte.
Forslag til fælles ramme:
Regionerne skal være synlige på Folkemødet på flere forskellige måder:
•

•

•

Ved aktiv deltagelse i en mængde relevante arrangementer, som vi arrangerer eller deltager i - i samarbejde med vores samarbejdsparter og
dækkende så bredt som muligt indenfor regionernes ansvarsområde –
på forskellige lokaliteter.
Med et telt(stand), der kan fungere som regionernes samlingssted og
gøre vores logoer synlige i området. Det fælles telt kan evt. bruges til
mindre arrangementer a la ”Mød en regional politiker” eller lignende
som regionerne hver især ønsker at byde ind med. Samtidig kan teltet
udvides med flere fag, hvis regionerne ønsker at have en særskilt platform.
Ved markedsføring af bestyrelsens prioriterede områder.

Der kan f.eks. indledes en indsats for at samarbejde med KL, Naturfredningsforeningen, DI, Vækstforum, Dansk Sygeplejeråd, Jordemoderforeningen,
Journalistforbundet, diverse patientorganisationer m.fl. om at lave fælles arrangementer.
Der vil blive arbejdet videre med en række ideer, der kunne markedsføre vores
deltagelse i Folkemødet op til og under Folkemødet.
Danske Regioner har desuden modtaget en forespørgsel fra Bornholms Regionskommune om økonomisk støtte til Folkemødet 2012 på i alt 100.000 kroner. I 2011 støttede Danske Regioner med i alt 50.000 kroner.

Økonomi
Den økonomiske ramme for aktiviteter Folkemødet vil være:
Hovedramme for arrangementer og deltagelse på Folkemødet, hvor der vil være udgifter til at leje sig ind i telte, teknik, moderatorer m.m.: 250.000 kroner.
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Hovedramme for annoncering, inddragelse af unge til f.eks. en demokratiavis,
trykning af
T-shirts, en kendt personlighed m.m.: 250.000 kroner.
I alt foreslås der en ramme på op til 500.000 kroner for foreningens aktiviteter
på Folkemødet.

Sekretariatets bemærkninger
Demokratiudvalget har drøftet sagen på mødet den 12. januar 2012 og indstiller
til bestyrelsen at godkende fælles ramme for Folkemødet og budgetrammen på
500.000 kroner. Brevet fra Bornholm var ikke modtaget på dette tidspunkt.
Bilag
Forespørgsel fra Bornholms Regionskommune om økonomisk støtte til Folkemødet 2012.tif (996219).
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7. Danske Regioners pensionspolitik, sagsnr. 09/1976
Bo Kristensen

Resumé
Danske Regioner ønsker at sætte fokus på temaet pension bl.a. ved at formulere
en pensionspolitik. Udkastet til pensionspolitik beskriver, hvordan Danske Regioner som arbejdsgiverorganisation forholder sig til en række pensionspolitiske emner som fx arbejdsmarkedspensioner, tjenestemandspension og ATP.
Der lægges endvidere op til etablering af et grundkursus om bestyrelsesarbejde
for nyudnævnte medlemmer og suppleanter af pensionskassernes bestyrelser og
afholdelse af årlige erfaringsmøder for alle medlemmer og suppleanter af pensionskasserne, som er udpeget af Danske Regioner.
Indstilling
Løn- og Personalepolitisk Udvalg indstiller,
at bestyrelsen godkender udkast til Danske Regioners pensionspolitik,
at bestyrelsen godkender, at der arbejdes på at etablere et grundkursus om bestyrelsesarbejde i samarbejde med KL,
at bestyrelsen godkender, at der afholdes årlige erfaringsmøder for de medlemmer og suppleanter af pensionskassernes bestyrelser, der er udpeget af Danske Regioner.
Sagsfremstilling
Danske Regioners pensionspolitik
Danske Regioners pensionspolitik har til formål at sætte fokus på de emner, der
er tungvejende for Danske Regioner som arbejdsgiverorganisation i relation til
pension. I udkastet til pensionspolitik lægges der særlig vægt på, at de regionale medarbejdere kan opretholde en tilstrækkelig selvforsørgelse i pensionstilværelsen, og at pensionskasserne sikrer både et ansvarligt afkast samt fører en
etisk og socialt ansvarlig investeringspolitik.
Dernæst lægges der op til, at det pensionssystem, der bygger på samarbejde
mellem arbejdsmarkedets parter, fortsat styrkes og udvikles, så det sikrer de regionale medarbejdere på en samfundsøkonomisk bæredygtig måde.
Grundkursus om bestyrelsesarbejde i pensionskasserne
Løn- og Personalepolitisk Udvalg har i forbindelse med de pensionspolitiske
drøftelser lagt op til, at de medlemmer og suppleanter, der udpeges af Danske
Regioner til at sidde i pensionskassernes bestyrelser, gennemgår et grundkursus
i forbindelse med nyudpegning. Et sådant grundkursus skal sikre en grundlæg-

Bestyrelsesmøde
den 27-01-2012
gende introduktion til arbejdet i bestyrelserne uden at uddanne medlemmer og
suppleanter i de mere pensionstekniske områder. Grundkurset kan med fordel
etableres og gennemføres i samarbejde med KL.
Erfaringsudveksling blandt medlemmer og suppleanter i pensionskassernes bestyrelser
I forlængelse af drøftelserne om Danske Regioners pensionspolitik har medlemmerne af Løn- og Personalepolitisk Udvalg peget på den fordel, der ligger i
at kunne erfaringsudveksle på tværs af pensionskasser. Derfor lægger udvalget
op til, at der for Danske Regioners medlemmer og suppleanter i pensionskasserne afholdes årlige møder, der netop sigter mod at vidensdele og udveksle erfaring på tværs af pensionskasserne. Møderne holdes i regi af Danske Regioner
for de medlemmer og suppleanter, der er udpeget af foreningen.
Sekretariatets bemærkninger
Udkastet har været drøftet blandt de regionale deltagere ved den pensionspolitiske konference, der blev afholdt i samarbejde mellem Danske Regioner og KL
den 25. november 2011.
Sagen har efterfølgende været drøftet i Løn- og Personalepolitisk Udvalg den
16. december 2011. Udvalget indstiller udkast til Danske Regioners pensionspolitik til bestyrelsens godkendelse og indstiller endvidere at der etableres et
grundkursus om bestyrelsesarbejdet og afholdes tværgående erfaringsmøder.
Bilag
Pensionspolitik.pdf (995132).
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8. Nye strukturfondsforordninger, programtilrettelæggelse efter 2013,
sagsnr. 11/1591

Michael Koch-Larsen
Anette Prilow

Resumé
Med udgangspunkt i Europa-Kommissionens forslag til nyt regelgrundlag for
strukturfondene 2014-2020 påbegyndes den konkrete danske programtilrettelæggelse i løbet af 2012. For Danske Regioner er det vigtigt, at strukturfondene
understøtter vækst og beskæftigelse. Omdrejningspunktet for prioritering af
strukturfondsmidlerne bør derfor fortsat være de regionale vækstforas strategier. Landdistriktsmidlerne bør så vidt muligt knyttes tættere til de regionale
vækstfora og endelig bør regionsrådene fortsat være ansvarlige for det grænseoverskridende samarbejde (Interreg), som skal understøtte de regionale, grænseoverskridende og internationale strategier.
Indstilling
Det indstilles, at Danske Regioner arbejder for,
at strukturfondsprogrammerne gennemgående har fokus på vækst og investeringer og prioriteres af de regionale vækstfora,
at det i programmerne tydeliggøres, at regionsrådene i lovgivningen har ansvaret for grænseregionalt samarbejde (Interreg) og for den regionale udviklingsplan,
at landdistriktsprogrammet i højere grad integreres i den regionale vækstindsats,
at de lokale aktionsgruppers indsats (LAG) i højere grad koordineres med den
regionale vækstindsats,
at undersøge, om dele af programmerne kan blive statsstøtte-forhåndsgodkendt
i Europa-Kommissionen, og
at den særlige fokus på byudvikling håndteres på samme måde som yderområdeforpligtelsen.
Sagsfremstilling
Europa-Kommissionen fremlagde i oktober et forslag (forordninger) til, hvordan Regionalfonden, Socialfonden, Landdistriktsfonden, Hav- og Fiskerifonden og Interreg-programmerne skal tilrettelægges og koordineres 2014-2020.
Forordningerne vil blive forhandlet det næste års tid.
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Rammer for samhørighedspolitikken
Europa-Kommissionen lægger stor vægt på, at et partnerskab, der består af regionale, lokale og andre offentlige myndigheder, arbejdsmarkedets parter og
repræsentanter for civilsamfundet deltager i tilrettelæggelsen og udarbejdelsen
af de nye programmer. Danske Regioner er løbende i tæt dialog med de ansvarlige, statslige myndigheder.
Med henblik på at koordinere indsatsen under de forskellige fonde, gælder der
nu fælles bestemmelser for Regionalfonden, Socialfonden, Landdistriktsfonden
og Hav- og Fiskerifonden i den såkaldte FSR-forordning (Fælles Strategisk
Ramme).
Samhørighedspolitikken har nu to mål. Under målet ”Investeringer i vækst og
beskæftigelse” udarbejder regionerne programmer med støtte fra Regionalfonden (48 procent) og Socialfonden (52 procent). Midlerne skal fokuseres inden
for tematiske mål, der understøtter EU’s vækststrategi, Europa 2020.
Regionerne er endvidere støtteberettigede under målet ”Europæisk territorialt
samarbejde ” (ETS), som tidligere hed Interreg A, B og C. Som noget nyt får
ETS sin egen forordning. Geografisk vil alle tre typer grænseoverskridende
programmer fortsætte mere eller mindre som i dag. Tematisk vil fokusering af
midlerne gøre det sværere at fastholde den tværsektorielle tilgang, som Interreg-projekterne er kendte for.
Landdistriktsprogrammet er en del af den fælles landbrugspolitik, men forhandles særskilt. Regionerne har ikke været meget involveret i Landdistriktsprogrammet i denne periode, men med 280 millioner kroner puljen til regionernes
og kommunernes fødevare- og landdistriktsindsatser har regionerne fået en aktiv rolle, som evt. også kan udmønte sig i næste programperiode. Derfor har regionerne en særlig interesse i, at Landdistriktsprogrammet bliver målrettet
vækst og udvikling i landdistrikterne generelt og ikke kun har fokus på landbrugets konkurrenceevne og miljøtiltag.
De følgende bemærkninger relaterer sig til henholdsvis programmerne, der prioriteres af vækstforaene (Investeringer i vækst og beskæftigelse), af regionsrådene (Europæisk territorialt samarbejde) og af flere parter (landdistriktsprogrammet).
Investeringer i vækst og beskæftigelse
Politiske prioriteringer for regionerne
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På baggrund af dialog med regionerne foreslås følgende prioriteringer:
•
Strukturfondsmidlerne (Regionalfonden og Socialfonden) skal fortsat
være rettet mod regional vækst og beskæftigelse i Danmark.
•
Vækstforaene og de regionale erhvervsudviklingsstrategier skal - så vidt
muligt - være udgangspunkt for prioriteringen af strukturfondsmidlerne.
•
De midler, som skal anvendes til bæredygtig byudvikling, håndteres i det
nye program på samme måde som den nuværende yderområdeforpligtelse. Det betyder, at pengene ikke på forhånd gives til bestemte byer, men
at det sikres, at en vis andel af midlerne kommer byerne til gode.
Der er ikke behov for, at der også etableres lokale aktionsgrupper
•
(LAG’er) under Socialfonden og Regionalfonden, som der er under
Landdistriktsprogrammet.
•
Der etableres ét Regionsfondsprogram og ét Socialfondsprogram, som
begge er fokuserede men fleksible, så regionale prioriteringer og forskellighed kan understøttes.
•
Statsstøtteproblematikken kræver mange ressourcer. For at afhjælpe dette skal det undersøges nærmere, om dele af hvert program kan blive forhåndsgodkendt for statsstøtte (notificeret).
•
Regionerne ønsker fokus på administrative lettelser, blandt andet at kunne fastholde standardsatsen for indirekte omkostninger på 18 procent.
Udfordringer
De nye forslag til regelgrundlag indeholder flere udfordringer i forhold til tilrettelæggelsen af de nye programmer:
•
Indsatsen skal koncentreres inden for 11 tematiske mål, der understøtter
Europa 2020-strategien. Mindst 80 procent af midlerne fra Regionalfonden skal prioriteres inden for de tre temaer: 1) Styrkelse af forskning,
teknologisk udvikling og innovation, 2) styrkelse af de små og mellemstore virksomheders, landbrugssektorens og fiskeri- og akvakulturens
konkurrenceevne og 3) støtte til overgangen til en økonomi, der er mindre afhængig af fossile brændstoffer (CO2 udledning).
•
Mindst 20 procent af midlerne fra Socialfonden skal gå til at fremme social integration og bekæmpe fattigdom. Det bliver nyt at skulle understøtte såkaldt inkluderende vækst i vækstforumregi (f.eks. fokus på integration, marginaliserede grupper, forskelsbehandling og socialt ansvarlige virksomheder på arbejdsmarkedet).
Europæisk territorialt samarbejde (ETS)
Politiske prioriteringer for regionerne
På baggrund af dialog med regionerne foreslås følgende prioriteringer:
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•
•
•

ETS-programmerne bør tilrettelægges, så de giver mulighed for at understøtte den regionale udvikling i regionerne.
Hele Danmark bør fortsat være støtteberettiget under de transnationale
programmer for Nordsøen og Østersøen.
Med henblik på regelforenkling støttes overgangen til programspecifikke
regler frem for nationale regler for de grænseoverskridende programmer.

Udfordringer
De nye forslag til regelgrundlag indeholder flere udfordringer i forhold til tilrettelæggelsen af de nye programmer:
•
De grænseoverskridende programmer bør udnyttes bedre til at understøtte og implementere de regionale strategier. Mange temaer er vigtige,
men indsatsen skal fokuseres inden for maksimalt fire temaer.
Landdistriktsprogrammet
Politiske prioriteringer for regionerne
På baggrund af dialog med regionerne foreslås følgende prioriteringer:
•
Landdistriktsprogrammet skal målrettes vækst og beskæftigelse i landdistrikterne og have mindre fokus på støtte til den enkelte landmand. Med
de strukturelle ændringer i landbruget er det vigtigt, at Landdistriktsprogrammet tilgodeser den bredere erhvervsudvikling i landdistrikterne,
hvis der skal skabes vækst og beskæftigelse.
•
Landdistriktsmidlerne skal knyttes tættere til de regionale erhvervsudviklingsstrategier. Der er dele af landdistriktsprogrammet, der har god
sammenhæng til indsatsen i de regionale vækstfora for vækst og udvikling. Puljen til regioner og kommuner skal derfor fortsætte i næste programperiode, men i en mindre bureaukratisk form.
•
Regeringen skal vælge at udnytte budgetfleksibiliteten mellem søjlerne,
hvor medlemsstaterne i starten af budgetperioden kan vælge at overføre
op til 10 procent af den direkte støtte under søjle I til anvendelse under
Landdistriktsprogrammet.
Udfordringer
De nye forslag til regelgrundlag indeholder flere udfordringer i forhold til tilrettelæggelsen af de nye programmer:
•
Den fælles strategiske ramme fordrer en tættere kobling mellem landdistriktsprogrammet og strukturfondene. Udfordringen bliver at koble dem
tættere sammen på regionalt niveau.
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•

Der er behov for at skabe bedre sammenhæng mellem de lokale aktionsgrupper, de regionale vækstfora og regionsrådene i næste programperiode.

For at fremme regionernes interesser vil Danske Regioner indgå i tæt dialog
med Erhvervsstyrelsen under Erhvervs- og Vækstministeriet og NaturErhvervstyrelsen under Fødevareministeriet om programtilrettelæggelse og –indhold.
Danske Regioner vil ligeledes styrke interessevaretagelsen på området over for
Europa-Parlamentet. Endelig vil Danske Regioner rette henvendelse til staten
med tekniske bemærkninger og ændringsforslag til forordningsforslagene.
Proces
Det er afgørende, at regionerne involveres i programmeringsfasen. Erhvervsstyrelsen vil den 27. februar og i april/maj holde to workshops for det nationale
partnerskab. På den første workshop vil Europa-Kommissionen tegne rammerne for tilrettelæggelsen af programmer, og Erhvervsstyrelsen vil forventningsafstemme i forhold til partnerskabet. På det andet møde vil partnerskabet få
mulighed for at komme med mere konkrete input til processen inden for de udstukne rammer. I forhold til Landdistriktsprogrammet er det NaturErhvervstyrelsen, der står for udarbejdelsen af det danske program, og styrelsen har endnu
ikke fastsat en proces. De har dog udtalt, at regionerne vil blive inddraget.
Økonomi
Strukturfondsmidlerne til Danmark udgør i dag 500 millioner kr. om året, som
prioriteres af de regionale vækstfora. Hertil kommer 100 millioner kr. om året,
som går til de grænseoverskridende Interreg-programmer. Som udgangspunkt
har Europa-Kommissionen foreslået en mindre stigning på begge mål i næste
budgetperiode 2014-2020, men da mange regeringer har krævet mådehold på
EU’s budget, er det for tidligt at skønne, om Danmark får flere eller færre midler i næste periode.
Sekretariatets bemærkninger
Sagen behandles i Udvalget for Regional Udvikling den 20. januar 2012 og i
Europapolitisk Panel den 26. januar 2012. Udvalgets indstillinger vil blive forelagt bestyrelsen på mødet.
Bilag
Ingen.
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9. Direktiv om energieffektivitet, sagsnr. 12/37

Sten Svane
Bruxelles-kontoret

Resumé
Kommissionen har fremlagt et forslag til direktiv om energieffektivitet som
vurderes at have positive energi- og klimamæssige konsekvenser gennem reducering af energiforbruget. Direktivet har fokus på realisering af rentable energieffektiviseringer, men nogle af forslagene kan i deres nuværende udformning
medføre betydelige ekstra investeringer for det offentlige. En del af fokus i direktivet ligger uden for de danske regioners virkefelt. En anden del er især relevant i forhold til regionernes bestræbelser på at nedbringe energiforbruget på
de eksisterende sygehuse.
Det er sekretariatets vurdering, at visse af kravene til offentlige myndigheder i
Kommissionens direktivforslag er for vidtgående og detaljerede, specielt det
specifikke krav om renovering af 3 pct. af offentlige bygninger hvert år. På sygehusområdet vil der være særlige problemer, især hvis bygningernes procesenergi (køling, apparatur mv.) bliver omfattet af sparekravene.
Indstilling
Det indstilles, at Danske Regioner arbejder for,
at EU-rammerne for offentlige energibesparelser gøres mere fleksible, således
at man nationalt og regionalt selv kan vælge den udmøntning, som giver de
største energibesparelser. Danske Regioner kan derfor ikke tilslutte sig kravet i
Kommissionens direktivforslag om energirenovering af 3 pct. af offentlige
bygninger hvert år, og
at der tages hensyn til de særlige forhold på sygehusene, hvor eventuelle sparekrav til procesenergi kan blive vanskelige at opfylde.
Sagsfremstilling
EU har sat sig som mål at opnå energibesparelser på 20 pct. i 2020 og har gjort
dette mål til et af de fem overordnede mål for Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.
Ifølge Kommissionens seneste skøn, som tager hensyn til de nationale mål for
energieffektivitet for 2020, der er fastsat af medlemsstaterne i forbindelse med
Europa 2020-strategien, vil EU kun nå halvdelen af målet på 20 pct. i 2020.
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For at give nyt liv til energieffektivitet fremsatte Kommissionen den 8. marts
2011 en ny energieffektivitetsplan (EEP) med foranstaltninger til at opnå yderligere besparelser i energiforsyning og -forbrug. Kommissionen fremlagde derefter den 22. juni 2011 et forslag til direktiv om energieffektivitet. Forslaget
omsætter visse aspekter af EEP til bindende foranstaltninger.
Det primære formål med direktivforslaget er at yde et væsentligt bidrag til opfyldelsen af EU’s mål for energieffektivitet i 2020. Forslaget er en strategisk
prioritet i Kommissionens arbejdsprogram for 2011, og energieffektivitet er et
af de vigtigste aspekter i Europa 2020-flagskibsinitiativet for et ressourceeffektivt Europa.
Direktivforslaget vurderes at have positive energi- og klimamæssige konsekvenser gennem reducering af energiforbruget og nedbringelse af udledninger
af drivhusgasser. Direktivet har fokus på realisering af rentable energieffektiviseringer, men nogle af forslagene kan i deres nuværende udformning medføre
betydelige ekstra investeringer for det offentlige og for erhvervslivet.
Kommissionens direktivforslag forslag indeholder bl.a. krav til offentlige myndigheder om, at:
•

•

Medlemsstaterne sikrer, at 3 pct. af det samlede etageareal, der ejes af
offentlige organer, fra 1. januar 2014 renoveres hvert år, så de som minimum opfylder de mindstekrav til energimæssig ydeevne, som den pågældende medlemsstat har fastsat i medfør af direktiv 2010/31/EU om
bygningers energimæssige ydeevne.
Medlemsstaterne sikrer, at offentlige organer kun køber produkter, tjenester og bygninger, der opfylder høje krav til energieffektivitet.

Direktivforslaget er højt på dagsordenen under det danske EU-formandskab.
Forslaget behandles i øjeblikket sideløbende i Rådet og Europa-Parlament, med
stor fokus på 3 pct. kravet for renovering af offentlige bygninger.
Regionsudvalgets udtalelse om direktivet blev vedtaget på Plenarforsamlingen
den 14.-15. december og afviste indførelsen af 3 pct. kravet. Begrundelsen for
afvisningen var, at Regionsudvalget var af den opfattelse, at man nationalt, regionalt og lokalt selv bør vælge den udmøntning, som giver de største energibesparelser.
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Sekretariatets bemærkninger
En del af fokus i direktivet ligger uden for de danske regioners virkefelt. En
anden del er især relevant i forhold til regionernes bestræbelser på at nedbringe
energiforbruget på de eksisterende sygehuse.
Potentialet for reduktion af energiforbrug på sygehuse adskiller sig fra potentialet ved andre typer af offentlige bygninger blandt andet på grund af det specifikke og energiforbrugende apparatur som findes på sygehuse og krav til køling
(procesenergi). For at diverse hospitalsapparatur fortsat kan levere høj sundhedsfaglig kvalitet (ifm. diagnosticering, scanning etc.) er det derfor vigtigt, at
implementeringen af eventuelle sparekrav tager særligt hensyn til bygningernes
procesenergi. Et særligt problem på sygehusene vil også være, at varmegenbrug, som vil være nødvendigt, hvis man tilstræber høje meget høje energiklasser (for eksempel energineutrale bygninger) kan indebære øget infektionsrisiko.
Kravet om årlig renovering af 3 pct. af offentlige bygninger er derudover meget
vidtgående og specifikt. Rammerne for energirenovering i offentlige bygninger
bør være fleksible, således at man nationalt og regionalt selv kan vælge den
udmøntning, som man finder mest hensigtsmæssig. For regioner og kommuner
i Danmark vil der også være et finansieringsmæssigt problem, idet der ikke er
generel låneadgang til at energirenovere bygninger. Den låneadgang der er, er
blandt andet begrænset af, at der skal være en energimærkning.
Direktivet indeholder desuden krav om, at offentlige myndigheder skal sikre, at
deres indkøb lever op til specifikke krav om energieffektivitet. Sådanne krav
synes vidtgående i forhold til nærhedsprincippet. Beslutningen om at inkludere
og vægte energieffektivitet i forbindelse med offentlige udbud bør ligge hos de
relevante nationale og regionale myndigheder og skal ikke fastlægges specifikt
på EU-niveau.
Bilag
Ingen.
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10. Konference om multisygdom, sagsnr. 11/2304
Trine Friis

Resumé
Region Midtjyllands politiske udvalg for multisygdom og Sundhedsstyrelsen
har inviteret Danske Regioner til at samarbejde om at afholde en konference
om multisygdom i maj 2012. Formålet er at sætte fokus på de udfordringer,
som multisygdom medfører for patienter og sundhedsvæsen samt udvikle nogle
første bud på mulige løsninger for at skabe basis for fælles indsats i det fremadrettede arbejde med at løse udfordringerne.
Indstilling
Det indstilles,
at bestyrelsen godkender, at Danske Regioner indgår et samarbejde med Region Midtjylland og Sundhedsstyrelsen om at afholde en konference om multisygdom i maj 2012,
at bestyrelsen godkender model 2 for finansiering af konferencen, og at en
eventuel underskudsgaranti på 30.000 kroner finansieres af bestyrelsens konto.

Sagsfremstilling
Region Midtjylland har i 2011 nedsat et midlertidigt politisk udvalg om multisygdom. En af udvalgets opgaver er at sætte fokus på området multisygdom,
og som afslutning på udvalgets arbejde at give anbefalinger til videre handling
på området i Region Midtjylland. Udvalget vil bl.a. gøre dette ved at afholde en
konference om emnet i maj 2012. Region Midtjylland ønsker at udbyde konferencen nationalt - og har derfor anmodet om samarbejde med Danske Regioner,
Sundhedsstyrelsen og KL. Sundhedsstyrelsen har givet tilsagn om deltagelse,
hvorimod KL ikke ønsker at bidrage til afholdelsen.
Form og indhold på konferencen
Formålet med konferencen er at sætte fokus på de udfordringer, som multisygdom medfører for patienter og sundhedsvæsen samt udvikle nogle første bud på
mulige løsninger for at skabe basis for fælles indsats i det fremadrettede arbejde med at løse udfordringerne.
Konferencen udbydes bredt til politikere, forskere, klinikere og administratorer
i regioner, kommuner, praksissektoren, ministerier og styrelser.
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Baggrund
Sundhedsprofilen 2010 viser, at flere og flere danskere bliver diagnosticeret
med mere end én kronisk sygdom. Tal fra Region Midtjylland viser, at 38 procent af alle midtjyder er såkaldt multisyge.
Multisygdom defineres som
• Patienternes fysiske funktionsevne nedsættes betragteligt.
• Patienterne vurderer deres helbred som dårligere.
• Patienterne har i højere grad brug for hjælp til daglige gøremål.
• Patienterne har nedsat livskvalitet.
• Patienterne har forhøjet dødelighed.
• Patienterne har forhøjet risiko for indlæggelse og forøget indlæggelsestid.
• Patienterne har øget risiko for depression.
• Patienterne er i øget risiko for overbehandling og fejlmedicinering, eftersom kliniske retningslinjer, forløbsprogrammer, pakkeforløb m.v. typisk ikke tager højde for flere sygdomme.
Stigningen i antallet kan dels ses som et udtryk for, at der er en stigende forekomst af mange kroniske sygdomme, dels at sygdommene opdages tidligere,
og at sundhedsvæsenet i dag kan behandle flere patienter.
Økonomi
Der er forslag til to modeller for finansiering af afholdelse af konferencen. Model 1 med et deltagerantal på 150 personer og et deltagergebyr på 1.100 kroner,
vil der være behov for, at hver af de tre arrangører bidrager med 60.000 kroner
til afholdelse af konferencen. Model 2 med fuld finansiering ved deltagerbetaling, hvilket betyder et gebyr på 1.850 kroner for at deltage – ved et deltagerantal på 150 personer. Ved et deltagerantal på 100 personer vil der dog være behov for en underskudsgaranti på 30.000 kroner fra hver af de tre arrangører.
Sekretariatets bemærkninger
Sundhedsudvalget anbefalede på deres møde den 11. november 2011, at Danske Regioner deltager som medarrangør af konferencen. Udvalget har ikke haft
forelagt indstilling om finansiering af konferencen.
Bilag
Ingen.
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11. Høringssvar på lovforslag om forenkling af rammeaftalen på specialundervisningsområdet, sagsnr. 12/45
Mette Holm Sørensen

Resumé
Med kommunernes aftale om økonomien for 2012 er det aftalt at forenkle
rammeaftalen for specialundervisningsområdet og herunder flytte ansvaret for
koordinering af aftalen fra regionerne til kommunerne. Danske Regioner har
den 5. januar afgivet høringssvar til Ministeriet for Børn og Undervisning.
Danske Regioners væsentligste bemærkning til lovforslaget er, at det i lyset af
den forestående revision af strukturreformen, som netop omhandler det specialiserede social- og specialundervisningsområde, er forhastet at gennemføre den
foreslåede lovændring. Det bør derfor overvejes at lade lovforslaget afvente revisionen af strukturreformen.
Indstilling
Det indstilles,
at bestyrelsen godkender høringssvaret om forenkling af rammeaftalen på specialundervisningsområdet.
Sagsfremstilling
Lovforslaget er fremsat og begrundet med et ønske om at skabe parallelitet
mellem rammeaftalerne på det sociale område og specialundervisningsområdet,
og med at dette ønske indgik i den tidligere regerings økonomiaftale med
Kommunernes Landsforening for 2012.
Lovforslagets indhold
Hovedelementet i lovforslaget er, at ansvaret for at koordinere rammeaftalen på
specialundervisningsområdet flyttes fra regionerne til kommunerne per 1. april
2012. Herudover skal rammeaftalen på specialundervisningsområdet forenkles,
både i forhold til proceduren og kravene til indholdet i aftalen. Det betyder
blandt andet, at de årlige kommunale redegørelser for brug af pladser forsvinder. Fremover vil aftalen som på det sociale område bestå af en styringsaftale
og en udviklingsstrategi. Endelig skal rammeaftalen alene indeholde regionale
tilbud. Det vil således fremover være kommunerne i en region, der skal forestå
koordineringen af de regionale og kun de regionale specialundervisningstilbud
i en region.
Bemærkninger til lovforslaget
Først og fremmest finder Danske Regioner, at det i lyset af den forestående revision af strukturreformen, som netop omhandler det specialiserede social- og
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specialundervisningsområde, er forhastet at gennemføre den foreslåede lovændring. Det bør derfor overvejes at lade lovforslaget afvente revisionen af strukturreformen.
I forhold til lovforslagets konkrete indhold bemærkes det, at rammeaftalen alene omfatter de regionsdrevne undervisningstilbud. Det betyder for det første, at
der ikke bliver synliggjort en samlet plan for tilvejebringelse af de nødvendige
tilbud inden for de enkelte regioners geografiske område, hvilket Danske Regioner finder uhensigtsmæssigt for udvikling af det samlede område. For det andet er der med den konstruktion ikke sammenhæng mellem den koordinerende
funktion og driften af de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen. Danske Regioner finder det uhensigtsmæssigt og mærkværdigt, at den koordinerende og
udførende rolle skilles ad – særligt i lyset af, at der alene skal foretages en koordinering af de regionale og ikke det samlede udbud af tilbud, herunder også
de kommunale tilbud.
Lovforslaget medfører også, at de hidtidige bestemmelser om, at regionsrådene
har ansvaret for udviklingen af regionens undervisningstilbud, herunder den
faglige udvikling af indholdet af undervisningstilbuddet, udgår. I stedet indsættes en bestemmelse om, at forpligtelsen til faglig udvikling af undervisningstilbuddet indgår i rammeaftalen. Erfaringerne fra rammeaftalen på det sociale
område, viser imidlertid, at rammeaftalerne både før og efter indførelse af en
udviklingsstrategi ikke i tilstrækkelig grad har formået at understøtte den faglige udvikling af særligt højt specialiserede tilbud.
Økonomi
Vedrørende lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser menes
forenklingen af rammeaftalen at betyde en mindre udgift på 0,5 millioner kroner for regionerne. Det forventes ligeledes, at denne mindre udgift vil afspejle
sig i lavere takstbetaling for køb af de regionale undervisningstilbud. Her skal
det bemærkes, at erfaringerne omkring rammeaftalen på det specialiserede socialområde viser, at forenklingen her ikke har medført mindre administrative
opgaver i forhold til forpligtigelsen som leverandør af tilbud. Det må derfor
forventes, at der tilsvarende ikke er færre administrative opgaver i forhold til
leverandørfunktionen, men udelukkende i forhold til selve den koordinerende
funktion. Og sidstnævnte funktion har ikke været en del af de udgifter, der blev
indregnet i taksterne, da disse finansieres over bloktilskud. Det skal derfor understreges, at en takstreduktion som følge af ændringen i lovforslaget ikke er
umiddelbart foreliggende.
Sekretariatets bemærkninger
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Høringssvaret bliver behandlet af Social- og Psykiatriudvalget den 20. januar
2012. Udvalgets indstilling vil blive forelagt bestyrelsen på mødet.
Bilag
Vedrørende lovforslag om koordinering af rammeaftalen på specialundervisningsområdet (994453).
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12. Høringssvar vedrørende lovforslag om ophævelse af kommunal og regional pligt til konkurrenceudsættelse, sagsnr. 11/746
Jens Peter Bjerg

Resumé
Danske Regioner har den 19. december 2011 fremsendt høringssvar til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende lovforslag om ophævelse af kommunal og regional pligt til konkurrenceudsættelse. Danske Regioner hilser det velkommen, at regeringen ønsker at ophæve ministerens bemyndigelse til at fastsætte regler for, hvorledes et regionsråd eller en kommunalbestyrelse skal konkurrenceudsætte nærmere fastlagte opgaver.
Indstilling
Det indstilles,
at bestyrelsen godkender høringssvar vedrørende lovforslag om ophævelse af
kommunal og regional pligt til konkurrenceudsættelse.
Sagsfremstilling
Folketinget vedtog i foråret 2011 et lovforslag, der gav indenrigsministeren
bemyndigelse til at fastsætte regler for, hvorledes et regionsråd eller en kommunalbestyrelse skal konkurrenceudsætte nærmere fastsatte opgaver. Bemyndigelsen er endnu ikke anvendt.
Den nuværende regering ønsker at ophæve denne bemyndigelse. Danske Regioner har modtaget lovforslaget i høring og har den 19. december 2011 fremsendt svar til Økonomi- og Indenrigsministeriet med forbehold for efterfølgende politisk behandling.
Danske Regioner hilser det velkommen, at regeringen ønsker at ophæve ministerens bemyndigelse på området. Regionerne benytter allerede 36,8 procent af
de samlede udgifter til private leverandører, og der er derfor ikke behov for
tvang på området.
Desuden er bemyndigelsen et brud med de grundlæggende tanker om selvstyre,
som den kommunale og regionale struktur er baseret på.
Bilag
Danske Regioners høringssvar vedrørende lovforslag om ophævelse af kommunal og regional pligt til konkurrenceudsættelse (992759).
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13. Kvalitetsopfølgning på private sygehuse, sagsnr. 11/1501
Pernille Christensen

Resumé
Regionernes Kvalitetsorganisation vedr. det udvidede frie sygehusvalg har i efteråret 2011 foretaget den første stikprøvekontrol vedrørende kvalitetskrav til
private sygehuse og klinikker. I udgangspunktet kunne besvarelserne ikke godkendes i ca. 13 procent af tilfældene. Dette er nu afhjulpet for de flestes vedkommende efter yderligere kontakt med de enkelte. Der pågår nu en gennemgang af materiale indsendt som en del af leverandørernes egne journalaudits.
Indstilling
Det indstilles,
at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Regionernes Kvalitetsorganisation vedr. det udvidede frie sygehusvalg er oprettet i forlængelse af bestyrelsens beslutning om en model for kvalitetsopfølgning den 3. marts 2011. Organisationen har i efteråret 2011 foretaget den første
stikprøvekontrol.
Emnerne for stikprøverne er udvalgt, fordi de er væsentlige for patientsikkerheden. Og fordi de giver et første billede af i hvilket omfang, private sygehuse
og klinikker lever op til de krav, som Danske Regioner stiller.
I første omgang kunne 13 procent af det indsendte materiale ikke godkendes.
Efter dialog og yderligere opfølgning er stort set alt materiale nu godkendt.
Dog har enkelte klinikker måttet opgive aftaler under det udvidede frie sygehusvalg på enkle områder - herunder mammografi og børneanæstesi, hvor de
ikke har kunnet leve op til anbefalinger i Sundhedsstyrelsens specialevejledning.
Kvalitetsorganisationen gennemgår endvidere resultater af de private sygehuse
og klinikkers journalaudits. Alle leverandører skal foretage en journalaudit.
Gennemgangen viser problemstillinger i forhold til leverandørernes dokumentation i journaler. En række af leverandørerne påpeger i den forbindelse, at de
fremadrettet vil ændre procedurer sådan, at fejl og mangler bliver afhjulpet.
Journalaudittene bidrager således til en bedre journalføring.
I foråret 2012 skal Kvalitetsorganisationen foretage stikprøver i forbindelse
med kvaliteten af apparatur, hygiejne, håndtering af medicin, overholdelse af
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de kliniske retningslinjer for parakliniske undersøgelser og kvaliteten i børneog ungepsykiatrien.
Resultat af gennemgang af journalaudittene og de øvrige stikprøver bliver lagt
på Danske Regioners hjemmeside.
Bilag
Ingen.
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14. Generelle orienteringer, sagsnr. 12/37

Annette BudtzJørgensen

Resumé
Folkemødet på Bornholm 2012
Projektet om systematisk videndeling i sygehusbyggeri skrider frem
Status for Hvid Zone-kampagnen
Aftale om loft over lægemiddelpriserne i 2012-2014
Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af sundhedsloven om tilskud til tandbehandling

Indstilling
Det indstilles,
at orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Folkemødet på Bornholm 2012, sagsnr. 11/1157
Bestyrelsen holder møde torsdag den 14. juni kl. 13.00-15.00 (frokost fra
12.00.-13.00) på Det gamle Posthus i Allinge. Danske Regioner betaler transport, overnatning fra 14.-17. juni på Hotel Klintely, Storeløkke feriecenter eller
Byskrivergården (såfremt der findes overnatning andet sted betaler Danske Regioner for én overnatning), samt morgenmad den 15. juni. Resten er for egen
regning. Der arrangeres middag for bestyrelse og direktion med ægtefæller
torsdag den 14. juni på Restaurant Le port. Tilmeldingsblanket omdeles på mødet.
Projektet om systematisk videndeling i sygehusbyggeri skrider frem,
sagsnr. 10/2458
Arbejdet med alle ti pejlemærker for fælles indsatser om sygehusbyggeri er i
gang, og regionerne har fastlagt tidspunkter for, hvornår arbejdet skal være
færdigt, så den viden, der kommer frem i pejlemærkerne, kommer flest mulige
byggeprojekter til gode. Projektbeskrivelser for 5 ud af 8 fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse er godkendt, og arbejdet er netop gået i
gang. Arbejdet med fokusområderne forventes færdigt i løbet af 2012.
De identificerede pejlemærker og fokusområder har også relevans for de psykiatriske byggeprojekter. Der er dog særlige elementer og udfordringer, der knyt-
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ter sig til byggeri i psykiatrien. Danske Regioner arbejder derfor på at arrangere
en temadag med fokus på byggeri i psykiatrien i første halvdel af 2012.
I efteråret 2011 afholdt Danske Regioner netværksdage om sygehusbyggeri
med 170 deltagere, hvor der blev dannet 14 tværregionale, faglige netværk om
centrale emner i sygehusbyggeri. Der afholdes nye netværksdage om sygehusbyggeri i september 2012, hvor der er fokus på arbejdet med pejlemærkerne og
på inspiration fra udlandet i form af udenlandske oplægsholdere.
1. februar 2012 går det nye Godtsygehusbyggeri.dk i luften. Danske Regioner
arbejder med en relancering af hjemmesiden, så den i højere grad dækker de
behov regionerne har for at dele viden på tværs og søge inspiration hos hinanden. Det nye Godtsygehusbyggeri.dk skal også i højere grad sikre en åbenhed
og transparens i byggerierne, som omverdenen kan betrygges i, ligesom hjemmesiden mere direkte henvender sig til erhvervslivet med det formål, at interesseorganisationer og virksomheder nemt kan skaffe et opdateret overblik og faktuel viden om sygehusbyggerierne. Rammer og vilkår for kvalitetsfondsbyggerierne formidles desuden i en kort og let tilgængelig version på forsiden af det
nye Godtsygehusbyggeri.dk
Bilag: Status på pejlemærker og fokusområder om sygehusbyggeri
Status for Hvid Zone-kampagnen, sagsnr. 08/2783
Undervisningsministeriet, Danske Regioner, KL, Ministeriet for Sundhed og
Forebyggelse, Dansk Sygeplejeråd, Danske Bioanalytikere, Foreningen af Radiografer i Danmark og Professionshøjskolernes Rektorkollegium har netop afsluttet en fælles treårig kampagne med henblik på at øge søgningen til sygeplejerske-, radiograd- og bioanalytikeruddannelsen.
Evalueringen af rekrutteringskampagnen ”Hvid Zone” viser, at målsætningen
om, at ansøgningen til de tre uddannelser ved kampagnens udløb i 2011 skal
svare til dimensioneringen af uddannelsesstederne, er nået. Målet var en stigning på 44 procent, og for alle uddannelsernes vedkommende har tallet været
endnu højere. Resultaterne vedrørende øget optag for de tre uddannelser er følgende:
•
•

Bioanalytikeruddannelsen: 220 flere ansøgere i 2011 (81 procent flere
end i 2008)
Radiografuddannelsen: 130 flere ansøgere i 2011 (84 procent flere end i
2008)
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•

Sygeplejerskeuddannelsen: 1236 flere ansøgere i 2011 (53 procent flere
end i 2008)

Evalueringen viser ligeledes, at kampagnen har været medvirkende til at øge
det generelle kendskab til de tre uddannelser.
Danske Regioner har i alt bidraget med 3. mio. kr. til kampagnen, hvoraf godt
70.000 kr. i uforbrugte midler er kommet retur.
Aftale om loft over lægemiddelpriserne i 2012-2014, sagsnr. 12/39
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Lægemiddelindustriforeningen,
LIF har den 20. december 2011 indgået en aftale, som lægger et loft over prisudviklingen på tilskudsberettigede lægemidler i årene 2012-2014. Aftalen afløser en prisloftsaftale for 2009-2011 og en forudgående aftale for 2007-2008 og
er grundlæggende en videreførelse af de tidligere aftaler.
Aftalen indebærer, at priserne på receptpligtige, tilskudsberettigede lægemidler
ikke kan stige i 2012. I 2013 og i 2014 kan priserne stige med op til 1½ procent, idet prisloftet opjusteres med 1½ procent henholdsvis 1. april 2013 og 1.
april 2014. Justeringen af prisloftet sker ifølge aftalen med henblik på, at priserne på lægemidler delvist kan følge den almindelige prisudvikling. Den foregående prisaftale medførte en årlig justering af prisloftet på tilskudsberettigede
lægemidler på 2 procent.
Aftalen indeholder endvidere en hensigtserklæring om, at der skal etableres et
forum for udveksling af oplysninger mellem ministeriet og LIF om nye lægemidler, der forventes introduceret på markedet inden for en 3-årig tidshorisont.
Høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af sundhedsloven, sagsnr.
11/2154
Med aftalen om finansloven for 2012 er der afsat 22 mio. kr. årligt til tandbehandling til personer med medfødte sjældne sygdomme, som medfører betydelige, dokumenterede tandproblemer.
Danske Regioner har i forlængelse heraf fået lovforslag om ændring af sundhedsloven i høring. Med lovforslaget fastsættes regler for et særligt tilskud til
denne patientgruppe, som dermed sikres en maksimal egenbetaling på 1.725 kr.
årligt. Herudover bliver patientgruppen omfattet af et vederlagsfrit tilbud om
vedligeholdelse og udskiftning af protetisk behandling på de odontologiske
landsdels- og videnscentre.
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Efter en høringsproces i regionernes administrationer har Danske Regioner
fremsendt høringsbemærkningerne med forbehold for den politiske behandling
i Danske Regioners bestyrelse.
Regionerne havde en række tekniske bemærkninger til lovforslaget vedrørende
afklaringer i forbindelse med den praktiske udmøntning af lovforslaget.
Der er mulighed for at få udleveret en kopi af høringsvaret på mødet.
Bilag
Status på pejlemærker og fokusområder om sygehusbyggeri.DOCX (995465).
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15. Orienteringer om sager afsluttede i udvalgene, sagsnr. 12/37

Annette BudtzJørgensen

Resumé
Høringssvar vedrørende implementering af direktiv for industrielle emissioner
Høring om EU-kommissionens udkast til reviderede udbudsregler
Indstilling
Det indstilles,
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Høringssvar vedrørende implementering af direktiv for industrielle emissioner sags.nr. 10/1174
Et nyt lovforslag i høring lægger op til, at visse virksomheder undersøger deres
grunde for forurening som en del af virksomheders miljøgodkendelse. Men
Miljøstyrelsen placerer i udkastet ansvaret for undersøgelserne i kommunerne
og i statens miljøcentre, selvom de ikke har den nødvendige faglige ekspertise.
Sekretariatet har i høringssvaret bemærket, at det bør være regionen, der fastsætter vilkår til undersøgelserne i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning på mødet 16. december 2010.
Høringssvaret behandles i Udvalget for Regional Udvikling d. 20. januar 2012.
Der er mulighed for at få udleveret en kopi af høringssvaret på mødet.
Høring om EU-kommissionens udkast til reviderede udbudsregler (KOM
2011/896), sagsnr. 11/1207
Regionerne køber årligt varer og tjenesteydelser for ca. 36. milliarder kroner.
Regionernes indkøb reguleres af både EU’s udbudsregler og den danske tilbudslov. EU’s udbudsregler gælder for udbud over ca. 1,4 millioner kroner.
EU-reglerne har dog medført en række ulemper, så som øgede administrative
omkostninger og unødvendigt bureaukrati. Som konsekvens bruger regionerne
væsentlige ressourcer på bl.a. juridisk bistand, meget detaljerede udbudsmaterialer og ubegrundede klagesager. Omkostningerne kan nedbringes ved at forenkle udbudsreglerne samt ved at skabe mere fleksibilitet i processerne.
EU-kommissionen startede i begyndelsen af 2011 en proces, der skal føre til en
revidering af de nuværende udbudsregler. Danske Regioners bestyrelse hilste

Bestyrelsesmøde
den 27-01-2012
på deres møde den 23. juni 2011 en revidering velkommen. Samtidig besluttede man at arbejde for bl.a. følgende overordnede mål:
Højere tærskelværdier for, hvornår man skal udbyde efter reglerne
• Mulighed for mere fleksible udvælgelses- og tildelingskriterier
• Bedre mulighed for forhandling i forbindelse med udbud
• Reelle muligheder for at anvende udbud til innovation
• Klare muligheder for at anvende sociale klausuler i forbindelse med udbud
EU-kommissionen har den 21. december 2011 fremlagt et udkast til reviderede
udbudsregler. Der er ikke umiddelbart lagt op til den gennemgribende revidering, som havde været ønskelig. Man foreslår f.eks. ikke at tærskelværdierne
sættes op. EU-Kommissionens forslag vil nu bl.a. blive behandlet i Rådet og
Europa-Parlamentet under det danske formandskab. Danske Regioner vil derfor
fortsætte med at påvirke processen bl.a. i tæt samarbejde med KL.
Danske Regioner har den 11. januar 2012 sendt høringssvar til Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen. Forudgående er der gennemført en høring af regionerne.
Høringssvaret er fremsendt med forbehold for efterfølgende politisk behandling. Høringssvaret er fremlagt med henblik på godkendelse på møde i Europapolitisk Panel den 26. januar 2012. Der er mulighed for at få udleveret en
kopi af høringssvaret på mødet.
•

Bilag
Ingen.
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16. Næste møde, sagsnr. 12/37

Annette BudtzJørgensen

Resumé
Indstilling
Det indstilles,
at næste møde i Danske Regioners bestyrelse holdes den 2. marts 2012 kl.
10.30.

Sagsfremstilling
Bilag
Ingen.
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17. Eventuelt, sagsnr. 12/37

Annette BudtzJørgensen

Resumé
Indstilling
Sagsfremstilling
Bilag
Ingen.

Medlemmerne af
Danske Regioners bestyrelse
m.fl.

19-12-2011
Sagsnr. 11/2119
Annette BudtzJørgensen
Tel.: 3529 8263
E-mail: abj@regioner.dk

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 15-12-2011 kl. 11:00

Deltagere:

Carl Holst, Steen Bach Nielsen, Vibeke Storm Rasmussen,
Poul Erik Svendsen, Henrik Thorup, Per Tærsbøl, Thor
Buch Grønlykke, Poul Müller, Anne V. Kristensen, Bente
Lauridsen, Knud Andersen, Jens Stenbæk, Flemming Stenild, Jacob Isøe Klærke (suppleant for Birgitte Kjøller Pedersen)

Afbud:

Bent Hansen, Ulla Astman, Birgitte Josefsen, Birgitte Kjøller Pedersen,

Regionsdirektører:

Helle Ulrichsen, Mikkel Hemmingsen, Per Christiansen,
Jens Andersen

Deltagere fra Lone Christiansen, Gitte Bengtsson, Signe Friberg Nielsen,
sekretariatet: Jacob Winther, Søren Sørensen, Katrine Tang (referent),
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1. Formandens meddelelser, sagsnr. 11/2119
Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.
Bestyrelsen bad i forbindelse med orienteringen om økonomiopfølgningsmødet med ministrene sekretariatet om at udarbejde et oplæg til drøftelse i bestyrelsen omhandlende udfordringerne i forhold til aftalemodellens spilleregler
og regionernes styringsmuligheder.
Resumé
Møde med finansministeren, økonomi- og indenrigsministeren og ministeren for sundhed og forebyggelse den 7. december 2011
Næstformanden orienterede om mødet, der både var et hilse-på møde og et
økonomiopfølgningsmøde.
Møde med ministeren for by, bolig og landdistrikter den 7. december
2011
Næstformanden orienterede om mødet, der var et hilse-på møde.
Dronningens 40-års-regeringsjubilæum
Danske Regioner koordinerer en fællesgave fra regionerne. Beløbets størrelse
aftales med regionsdirektørerne.
Bestyrelsesmødet i forbindelse med Folkemødet på Bornholm 2012
Bestyrelsen besluttede på sit møde den 27. oktober 2011, at det udvidede bestyrelsesmøde 22. juni 2012 flyttes til Bornholm og holdes i forbindelse med
Folkemødet 14. juni. Da mødet erstatter årets sommerudflugt, vil der planlægges middag om aftenen for bestyrelsen og direktionen med ægtefæller.
Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier
Næstformanden orienterede om, at Rigsrevisionen den 14. december har afleveret en beretning vedr. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og regionernes forberedelse af sygehusbyggerierne med tilskud fra kvalitetsfondsmidlerne til Statsrevisorerne. Undersøgelsen omfatter de 4 projekter der først fik
endeligt tilsagn. Et resumé af Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne
om sygehusbyggerier og et budskabspapir blev omdelt.
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Omdelt materiale
Trykte udgaver af henholdsvis bestyrelsens arbejdsdokument ”Danske Regioner i velfærdsdebatten” og rapporten ”Kvalitet i Psykiatrien” samt et notat om
en KREVI-undersøgelse af sammenhængen mellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet i psykiatrien blev omdelt.
2. Godkendelse af åbent referat af møde 24-11-2011 i Danske Regioners
bestyrelse, sagsnr. 11/2119
Bestyrelsen godkendte referatet med den tilføjelse til punkt 13 vedr. høringer
vedrørende ungdomskriminalitet, at mindretalsbemærkningen skal fremsendes
ministerierne.

Resumé
3. 2. behandling af Danske Regioners budget 2012, sagsnr. 11/1910
Bestyrelsen besluttede, at budgettet for 2012 fastsættes med et driftsunderskud
på 39,9 millioner kroner, at sparekravet på 4,9 millioner kroner fastholdes i
2012, at kontingentet foreslås P/L-reguleret med 2 procent og fastsættes på
generalforsamlingen til 21,4 kroner pr. indbygger for 2012, at kontingentet for
Videncenter for Jordforurening fastholdes i faste priser, at der senest i forbindelse med budgetforslaget for 2013 skal forelægges en plan for håndtering af
det budgetterede underskud, og at budgetforslaget for 2013 skal udarbejdes i
løbende priser.
Resumé
Budget 2012 er udarbejdet som et rammebudget med et fast prisniveau svarende til 2010 P/L. Budgetrammen medfører i lighed med de foregående år et
træk på foreningens formue.
Der blev i 2010 budgetteret med et driftsresultat (underskud) på 39,9 millioner
kroner ekskl. finansielle poster. Dette niveau foreslås fastholdt i årene fremover.
Budget 2011 indeholdt en række tilpasninger på driftssiden (specielt personaleomkostninger) for at tage højde for faldet i indtægter fra Momsfondet. I
2013 sker der et yderligere fald i de budgetterede indtægter fra Momsfondet
på 2,5 millioner kroner. Det er forudsat, at finansieringen af RLTN indgår i
budgettet som hidtil.

Side 4

Sekretariatet foreslår, at driftsunderskuddet i perioden frem til og med 2014
fastholdes på 39,9 millioner kroner i løbende priser, hvilket forudsætter at både indtægter og udgifter PL-reguleres.

4. Status for benchmarkingprojektet ”De bedste løsninger”, sagsnr.
09/3103
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, idet man konstaterede at forankringen i regionsdirektørkredsen vil sikre, at der tages højde for de enkelte regioners forhold.
Resumé
Som et led i den fælles regionale effektiviseringsplan ”Mindre spild, mere
sundhed” har regionerne iværksat benchmarkingprojektet ”De bedste løsninger”. De analyser, der gennemføres i projektet, bidrager til at synliggøre god
praksis i regionerne og forbedrer læringspotentialet mellem regionerne.
Med ”De bedste løsninger” imødekommer regionerne en efterspørgsel på mere sammenlignelighed mellem regionerne. Desuden udfører regionerne på flere områder et pionerarbejde, der både giver et unikt indblik i den offentlige
organisation og er med til at sætte den politiske dagsorden.
En række analyser og nøgletal vil fremover blive opdateret løbende, mens nye
analyser også overvejes at blive sat i værk.
5. Dansk EU-formandskab, sagsnr. 10/2502
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Europapolitisk Panel har vedtaget en række politiske budskaber til brug for
den regionale interessevaretagelse under Danmarks EU-formandskab i 2012.
Der er defineret fem overordnede indsatsområder: 1) Forhandlingerne om
EU´s budget 2014-2020, herunder samhørighedspolitik og landdistriktsmidler,
2) Forhandlingerne om EU’s 8. rammeprogram for forskning: Horizon 2020,
herunder fokus på velfærdsteknologi og sundhedsinnovation, 3) Forhandlingerne om en revision af EU´s udbudsregler, 4) Klima og energi: Regionernes
bidrag til Danmarks energipolitiske målsætninger og 5) Arbejdsmarkedsforhold.
Udover den konkrete politiske interessevaretagelse vil Danske Regioner være
medarrangør af eller involveret i en række konkrete arrangementer.
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6. Én indgang for industrien til kliniske forsøg, sagsnr. 11/1376
Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner udarbejder konkrete forslag til at
standardisere kontrakter og processer, og at udgiften på 450.000 kroner inklusiv moms til konsulentbistand afholdes over bestyrelsespuljen.
Resumé
Danmarks evne til at tiltrække og gennemføre kliniske forsøg i samarbejde
med lægemiddel- og medicoindustrien er vigtig for at fremme væksten i
Danmark. Kliniske forsøg udført i Danmark kommer patienterne til gode ved
hurtig adgang for det danske sundhedsvæsen til ny viden om behandling.
Mens kvaliteten af klinisk forskning i Danmark er i top, er antallet af forsøg
dalet gennem de senere år. Det er i økonomiaftalen for 2012 aftalt, at regionerne skal arbejde for, at industrien får én effektiv indgang til at indgå aftaler
om kliniske forsøg. Det er endvidere aftalt at standardisere samarbejdskontrakter og processer på tværs af regionerne, så det bliver lettere og hurtigere at
etablere kliniske forsøg. En regional arbejdsgruppe og industriens repræsentanter har sammen formuleret en første række af løsningsforslag. Opgaven er
kompleks, og derfor foreslår sekretariatet med opbakning fra den regionale
arbejdsgruppe, at der indgås aftale med et konsulentfirma.
7. Lov om videnskabsetisk behandling, sagsnr. 11/2070
Bestyrelsen godkendte høringssvaret vedr. lov om videnskabsetisk behandling.

Resumé
Ny lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter træder i kraft den 1. januar 2012. Ministeriet for Sundhed og
Forebyggelse sender i øjeblikket bekendtgørelser til høring i regionerne. Danske Regioner indsender et høringssvar til bekendtgørelse om indstilling af
forskningsaktive medlemmer til de regionale videnskabsetiske komiteer og
vederlag til medlemmer af de regionale videnskabsetiske komiteer på baggrund af bidrag fra regionerne. Danske Regioner finder, at formuleringen vedrørende indstillingen om forskningsaktive medlemmer er i orden. Derimod er
rammerne for vederlag ikke tilstrækkelige og rimelige til at sikre regionernes
rekruttering af særligt formænd og næstformænd til komiteerne.
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8. Høring vedrørende nedlæggelse af Teknologirådet, sagsnr. 11/2176
Bestyrelsen godkendte forslaget til indhold i høringssvaret fra Danske Regioner vedrørende ”Lov om ophævelse af lov om Teknologirådet”.
Resumé
I forbindelse med finanslovsforhandlinger for 2012 er det besluttet, at Teknologirådet fratages den årlige bevilling. Det betyder, at Teknologirådet nedlægges.
Nedlæggelsen forudsætter, at ”Lov om Teknologirådet” ophæves og forslaget
til ”Lov om ophævelse af lov om Teknologirådet” er netop sendt i høring.
I høringssvaret lægges vægt på, at der forud for nedlæggelsen burde gennemføres en evaluering af rådets arbejde og det fortsatte behov for et uafhængigt
organ, der kan rådgive staten og andre politiske beslutningstagere om teknologiske problemstillinger. Samtidig anføres det, at Teknologirådet besidder en
særlig ekspertise i borgerinddragelse og udviklingen af det repræsentative
demokrati.
9. Høring vedr. ændring af sundhedsloven, sagsnr. 10/2078
Bestyrelsen godkendte høringssvar vedr. ændring af sundhedsloven.
Resumé
Danske Regioner har modtaget en høring vedr. ændring af sundhedsloven.
Ændringerne drejer sig om en tilbagerulning af brugerbetaling på tolkebistand,
fertilitetsbehandling (herunder medicin), sterilisation samt refertilisation.
Egenbetalingen på områderne blev indført af den tidligere regering henholdsvis den 1. juni 2011 og den 1. januar 2011.
Det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium blev tildelt to millioner
kroner til en oplysningskampagne om tolkebistand fra regionerne. Dette beløb
forventer regionerne at få tilbagebetalt nu.
Med finanslovsaftalen lægges der op til, at regionerne får tilført 213 millioner
kroner årligt for fertilitetsbehandling, sterilisation og refertilisation, hvilket
modsvarer det beløb, som regionerne blev frataget ved forårets DUTforhandlinger. Det vil sige, at der ikke er medtaget kompensation for omkostninger i forbindelse med etablering og håndtering af egenbetalingen på sygehusene. Danske Regioner forventer en separat DUT-høring.
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Lovforslaget ventes at ville lette en administrativ byrde i regionerne.
10. Oprettelse af flere praktikpladser i regionerne - status og ny aftale for
2012, sagsnr. 09/2464
Bestyrelsen godkendte høringssvar vedr. ændring af lov om arbejdsgivernes
elevrefusion og lov om erhvervsuddannelserne. Bestyrelsen glædede sig over,
at alle regioner ser ud til at komme i mål.

Resumé
Regeringen har sammen med en række af de øvrige partier i Folketinget indgået ”Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012”, der indebærer en videreførelse af den aftale om flere praktikpladser 2011, som Danske Regioner indgik med regeringen. Danske Regioner har i den forbindelse
fået et lovforslag i høring, som udmønter dele af ”Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012”, herunder et forslag til en midlertidig forhøjelse af arbejdsgiverbidraget. Danske Regioner har i sit høringssvar angivet,
at foreningen vedkender sig sit uddannelsesansvar, men at foreningen ønsker
at drøfte den videre politiske aftale om flere praktikpladser, herunder ikke
mindst de økonomiske vilkår der knytter sig til aftalen, og som Danske Regioner generelt tager forbehold for.
Praktikaftalen for 2011 indebærer, at regionerne har skullet oprette 390 ekstra
praktikpladser i 2011. Den seneste opgørelse af uddannelsesaftaler oprettet i
2011 viser, at der kan være grund til at skærpe opmærksomheden på, hvordan
de aftalte ekstra praktikpladser kan realiseres, især for så vidt angår erhvervsuddannelser udover social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse.
11. Høringssvar til Sundhedsstyrelsen vedrørende dimensionering af den
lægelige videreuddannelse, sagsnr. 11/654
Bestyrelsen godkendte høringssvar vedr. dimensionering af den lægelige videreuddannelse.
Resumé
Sundhedsstyrelsen har til brug for udarbejdelse af plan for dimensionering af
speciallægeuddannelsen 2013-2017 udsendt et høringsmateriale. Heri bliver
regionerne bedt om at besvare en række spørgsmål vedrørende udbud og efterspørgsel i fremtiden for speciallæger i de 38 specialer. En regional arbejdsgruppe har udarbejdet et fælles regionalt høringssvar. Her fremgår bl.a., at regionerne overordnet finder den nuværende dimensionering passende. Samtidig
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peges der på konkrete specialer, hvor dimensioneringen enten bør øges eller
reduceres. Regionerne anbefaler desuden en fleksibel dimensionering, som løbende kan tilpasses udviklingen i sundhedsvæsenet og indrettes på, at der er
geografiske forskelle i rekrutteringsvilkår. Desuden anbefales det, at der arbejdes på at styrke datagrundlaget for det fremtidige dimensioneringsarbejde.

12. Orienteringspunkter, sagsnr. 11/2119
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé
13. Næste møde, sagsnr. 11/2119
Bestyrelsen besluttede, at næste møde i Danske Regioners bestyrelse holdes
fredag den 27. januar kl. 10:30 til 14:00. Afbud fra Carl Holst.

Resumé
14. Eventuelt, sagsnr. 11/2119
Resumé
-

NOTAT

Udkast til Danske Regioners pensionspolitik

Fokus på pension
Danske Regioner ønsker at sætte fokus på temaet pension ved at formulere
en pensionspolitik. Pensionsområdet er i stigende grad en væsentlig del af
samfundsdebatten og et nødvendigt fokusområde for fremtidens velfærdssamfund.
Som en markant arbejdsgiver på det offentlige arbejdsmarked er Danske
Regioner en vigtig spiller i forhold til at sikre de regionale medarbejdere en
tilstrækkelig og bæredygtig pensionsopsparing, der samtidig understøtter og
bidrager til en forsvarlig samfundsøkonomi.
Pensionsfakta
De fem regioner er arbejdsgiver for 120.000 medarbejdere. Regionerne
indbetaler årligt op mod 5,5 mia. kr. til pensionsselskaberne, det svarer
gennemsnitligt til mellem 12,5 % og 18,3 % af den årlige pensionsgivende
indtægt for alle de regionale medarbejdere. Hertil kommer yderligere den
årlige udbetaling af tjenestemandspensioner.
Pensionsindbetalingerne er vigtige. Pensionen er en væsentlig del af de
samlede vilkår, der udgør de regionale medarbejderes lønpakker. Pensionen
skal give de regionale medarbejdere et tilstrækkeligt forsørgelsesgrundlag i
deres pensionstilværelse, og den skal sikre de regionale medarbejdere og
deres familier i forbindelse med sygdom, invaliditet og død. En borger, der
har en tilstrækkelig pensionsopsparing vil i høj grad være selvforsørgende i
sin pensionstilværelse. Danske Regioner anser derfor også pensionsindbetalingerne som et vigtigt bidrag til understøttelse af en forsvarlig samfundsøkonomi.
Den demografiske udvikling viser en stigning i levealderen og dermed en
forholdsmæssigt længere seniortilværelse. Det stiller krav til individets pensionsformue, hvis vedkommende skal kunne opretholde et acceptabelt indkomstniveau gennem hele livet. Dertil kommer, at en aldrende befolkning

9. januar 2012

og arbejdsstyrke skal sikres et tilstrækkeligt forsørgelsesgrundlag for at
undgå uhensigtsmæssig belastning af samfundsøkonomien.
Den samfundsmæssige interesse for arbejdsmarkedspensionerne er markant. Interessen fra folketing og regering skyldes bl.a. presset på de offentlige arbejdsmarkedspensioner, som følge af, at der i fremtiden vil være
markant færre erhvervsaktive og væsentligt flere pensionister. Også fra EUside er der fokus på pensioner. Europa-Kommissionen har bl.a. opmærksomheden rettet mod valgfrihed og mobilitet for pensioner og kommer løbende med nye initiativer på området. Ved EU-domstolen afgøres der også i
stigende grad sager med relation til pensionsområdet. Danske Regioner følger på dansk såvel som på europæisk plan nøje med i udviklingen af pensionsområdet.
Pensionsordninger
Arbejdsmarkedspension
De offentlige arbejdsmarkedspensioner er kendetegnet ved at være kollektivt aftalte, solidariske ordninger. Sat på spidsen betyder det, at hvad man
kan kalde de stærke liv, i et vist omfang bidrager til sikringen for de mindre
stærke liv. Med en solidarisk pensionsordning sikres regionale medarbejdere en pensions- og forsikringsdækning, der ikke er afhængig af individuelle
risici. For Danske Regioner er dét et vigtigt hensyn.
Danske Regioner arbejder derfor for, at de pensionsordninger, som de regionale medarbejdere er dækket af, tilbyder en række ydelser, der lever op til
ovenstående krav og samtidig efterlever følgende principper:
 Livsvarige ydelser: Minimum 2/3 af det indbetalte pensionsbidrag
anvendes til livsvarige ydelser, også kaldet obligatoriske ydelser. De
livsvarige ydelser inkluderer eksempelvis alderspension, invalidepension, evt. børne- og ægtefællepension, udbetalinger i forbindelse
med kritisk sygdom samt gruppelivsforsikringer.
 Valgfrie ydelser: 1/3 af det indbetalte pensionsbidrag kan anvendes
til såkaldte valgfrie ydelser. De valgfrie ydelser inkluderer bl.a. løbende ydelser, sumudbetalinger, som fx kapitalpensioner samt ophørende ydelser som fx ratepensioner. Maksimalt halvdelen af de valgfrie ydelser kan anvendes til sumudbetalinger.
 Pensionens størrelse: Værdien af den samlede pension, inklusiv offentlige pensioner, skal andrage et niveau, der gør det muligt for den
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enkelte at opretholde en tilstrækkelig selvforsørgelse i pensionstilværelsen, uden at den samlede pensionsindtægt dog umiddelbart
ligger på samme niveau som den hidtidigt opnåede lønindtægt. En
tommelfingerregel er, at den samlede indtægt fra arbejdsmarkedsog offentlige pensioner bør andrage ca. 2/3 af den lønindtægt vedkommende har ved pensionering. Dog vil man på længere sigt kunne overveje, om en andel på 2/3 vil være tiltrækkeligt forsørgelsesgrundlag for de lavest lønnede grupper af medarbejdere.
Samfundsudviklingen bevæger sig generelt i retning af en øget individualisering og en efterspørgsel på fleksibilitet og valgfrihed. Det gør sig også
gældende i forhold til pensionsopsparing. Personalegrupperne ansat i regionerne kan af forskellige årsager have særlige ønsker til sammensætningen
af deres pensionsordning. Danske Regioner vil i sådanne tilfælde være indstillet på at samarbejde med lønmodtagerorganisationerne og pensionskasserne om udviklingen af alternative løsninger, der kan opfylde de ansattes
ønsker og samtidig sikre den enkelte ansatte tilstrækkeligt i forbindelse med
pensionering samt ved sygdom, invaliditet eller død.
For visse regionale medarbejdergrupper er der indgået aftaler om valgfrihed
for en vis procentdel af pensionsbidraget. Det er eksempelvis tilfældet på
akademikerområdet. Valgfriheden betyder, at medarbejderen kan vælge at
få udbetalt en nærmere aftalt procentdel af sit pensionsbidrag som løn frem
for at indbetale den til pension. En sådan valgfrihed kan være hensigtsmæssig og samfundsmæssig forsvarlig på områder, hvor pensionsordningen er
særligt veludbygget. For at sikre mod en udhuling af pensionssystemet og
til fortsat fastholdelse af pensionernes tilstrækkelighed og bæredygtighed
vil Danske Regioner dog udvise forsigtighed i forhold til en udvidelse af
valgfriheden på pensionsområdet.
Arbejdsmarkedspensionen vil for hovedparten af danskerne være den vigtigste indtægtskilde efter pensionering. Danske Regioner ønsker, at de regionale medarbejdere sikres en pension, der sætter den enkelte i stand til i
passende omfang at forsørge sig selv i pensionstilværelsen. Danske Regioner vil derfor løbende arbejde for, at de pensionsordninger, der omfatter de
regionale medarbejdere, udbygges og ændres i takt med den økonomiske og
generelle samfundsudvikling, for at sikre de regionalmedarbejdere et forsat
tilstrækkeligt forsørgelsesgrundlag ved pensionering.
Tjenestemandspension
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Knapt 5.000 af de regionale medarbejdere, svarende til ca. 4 %, er tjenestemænd. Gruppen af tjenestemænd har ret til en tjenestemandspension ved
pensionering. Tjenestemandspensionen er en såkaldt tilsagnspensionsordning. I modsætning til arbejdsmarkedspensionerne, er der for tjenestemandspensioner ikke løbende gennem arbejdslivet foretaget indbetalinger.
Tjenestemandspensionen er derimod afhængigt af antallet af ansættelsesår
og den pensionsgivende løn ved pensionering. Tjenestemandspensionen giver et livsvarigt forsørgelsesgrundlag svarende til knap 60 % af den oppebårne løn på pensioneringstidspunktet. Det er op til den regionale arbejdsgiver at sikre, at der er tilstrækkelige midler til rådighed til pensionsudbetalingen, når en tjenestemand pensioneres. Tjenestemandspensionerne rummer derfor en økonomisk udfordring for arbejdsgiveren og for samfundsøkonomien. På det regionale arbejdsmarked er tjenestemandsansættelserne
under udfasning.
Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)
Arbejdsmarkedets tillægspension (ATP) er en lovpligtig pensionsordning,
der har til formål at supplere folkepension, arbejdsmarkedspension og evt.
supplerende pensionsordninger. De regionale arbejdsgivere indbetaler bidrag til ATP for regionernes medarbejdere. Udgangspunktet for indbetaling
til ATP er det såkaldte A-bidrag. Op gennem 1980’erne og 1990’erne blev
der for de offentligt ansatte dog aftalt en række nye bidragssatser, de såkaldte B-, C- og D-satser, der alle er lavere satser end A-satsen. For at styrke de regionale medarbejderes samlede pensionsopsparing og til fortsat
støtte af samfundsøkonomien er det Danske Regioners ambition, at samtlige medarbejdergrupper på det regionale arbejdsmarked skal omfattes af Asatsen. Danske Regioner arbejder derfor målrettet på hurtigst muligt, og i
det tempo som den økonomiske udvikling tillader det, at få gennemført en
ensretning af bidragssatserne, således at alle medarbejdere omfattes af Asatsen. Fremadrettet kan det være relevant at fortsætte arbejdet med udvikling af ATP-satserne ud over A-satsen, således at de grupper af medarbejdere med de laveste indkomster styrkes.
Ansvarlighed og afkast
De regionale medarbejdere skal have de bedst mulige pensionsydelser for
deres pensionsbidrag til den lavest mulige pris. Danske Regioner vil derfor
også fremadrettet arbejde for at omkostningsniveauet i pensionsselskaberne
holdes så lavt som muligt.
Størrelsen på den pensionsindtægt som de regionale medarbejdere har til
rådighed ved overgangen til pensionering er afhængig af det afkast pensi-
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onsselskaberne skaber. Pensionsselskaberne har således en forpligtelse
overfor deres medlemmer til at sigte imod opnåelsen af det bedst mulige
afkast. Bestyrelserne og direktionerne i pensionskasserne har ansvaret for
pensionskassernes investeringspolitik.
Danske Regioner udpeger bestyrelsesmedlemmer til en række af de pensionskasser, der forvalter de regionale medarbejderes pensionsmidler. For
Danske Regioner er det af væsentlig betydning at være med til at sikre at
medarbejderne opnår det bedste mulige afkast. Det er dog samtidig højt
prioriteret for Danske Regioner, at afkastet opnås inden for en etisk og socialt ansvarlig investeringspolitik.
Samarbejde
Pension er et fælles anliggende. Pensionsordningerne på det regionale arbejdsmarked er baseret på aftale mellem medarbejder- og arbejdsgiverorganisationer. Parternes gensidige interesse på pensionsområdet har været
medvirkende til at sikre de regionale medarbejdere en pensionsordning, der
giver dem en livsvarig forsørgelse og en sikring mod sygdom, tilskadekomst og død. Medarbejder- og arbejdsgiverside drøfter løbende de krav til
pensionsordninger, som parterne i fællesskab mener, bør være gældende.
Det faktum, at pensionsordningerne er aftalt mellem parterne, har i høj grad
været bærende for udviklingen af det pensionssystem, der i dag omfatter alle medarbejdere i de 5 danske regioner.
Medarbejder- og arbejdsgiverorganisationerne spiller også fremadrettet en
væsentlig rolle i forhold til videreudvikling af pensionssystemet. Danske
Regioner anser det som en selvfølge at samarbejde med medarbejderorganisationerne, de øvrige arbejdsgiverorganisationer og pensionsselskaberne om
spørgsmål i relation til pension.
Danske Regioner arbejder desuden for opfyldelsen af sine pensionspolitiske
ambitioner via aktiv deltagelse i den løbende samfundsdebat, politiske drøftelser og påvirkning af den danske og den europæiske lovgivningsproces.
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04-01-2012
Sag nr. 12/45
Dokumentnr. 403/12

Høringssvar på lovforslag om forenkling af rammeaftalen på specialundervisningsområdet
Børne- og Undervisningsministeriet har den 12. december bedt Danske Regioner om at kommentere lovforslag til forenkling af rammeaftalerne for de
regionale undervisningstilbud. Der skal i det følgende tages forbehold for
den politiske behandling af høringssvaret.
Generelle bemærkninger
Lovforslaget er fremsat og begrundet med at skabe parallelitet mellem
rammeaftalerne på det sociale område og specialundervisningsområdet, og
at dette ønske indgik i den tidligere regerings økonomiaftale med Kommunernes Landsforening.
Med lovforslaget flyttes den koordinerende funktion ved udarbejdelsen af
rammeaftalen på specialundervisningsområdet fra regionerne til kommunerne per 1. april 2012.
I regeringsgrundlaget fra oktober 2011 har regeringen planlagt en revision
af strukturreformen, herunder en vurdering af snitfladerne i opgavefordelingen mellem regioner og kommuner. Det ønske er tidligere udtrykt af regeringens partier i betænkningen til L 100, 2010-2011 (1. samling). Her udtrykker partierne i forbindelse med lovforslaget om ændring af rammeaftalen på det sociale område bekymring for områdets udvikling og derfor et
ønske om et grundigt hovedeftersyn af området og ansvarsfordelingen på
området.
I lyset af den forestående revision, som netop omhandler det specialiserede
social- og specialundervisningsområde, finder Danske Regioner, at det er
forhastet at gennemføre den foreslåede lovændring, om end den på nuvæ-

rende tidspunkt kan bringe parallelitet mellem socialområdet og specialundervisningsområdet. Det bør derfor overvejes at lade lovforslaget afvente
revisionen af strukturreformen.
Lovforslagets indhold
Det er i lovforslaget præciseret, at rammeaftalen alene omfatter de regionsdrevne undervisningstilbud. Dette må læses sådan, at kommunerne er forpligtede til at samarbejde om at tilvejebringe de nødvendige tilbud inden for
specialundervisningsområdet, men at det er alene de regionsdrevne tilbud,
der skal fremgå af rammeaftalen. Det betyder for det første, at der ikke bliver synliggjort en samlet plan for tilvejebringelse af de nødvendige tilbud
inden for de enkelte regioners geografiske område. Det finder Danske Regioner uhensigtsmæssigt for udvikling af det samlede område. For det andet
er der med denne konstruktion ikke sammenhæng mellem den koordinerende funktion og driften af de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen. Danske Regioner finder det uhensigtsmæssigt og mærkværdigt, at den koordinerende og udførende rolle skilles ad – særligt i lyset af, at der alene skal
foretages en koordinering af de regionale og ikke det samlede udbud af tilbud, herunder også de kommunale tilbud.
Lovforslaget medfører også, at de hidtidige bestemmelser om, at regionsrådene har ansvaret for udviklingen af regionens undervisningstilbud, herunder den faglige udvikling af indholdet af undervisningstilbuddet, udgår. I
stedet indsættes en bestemmelse om, at forpligtelsen til faglig udvikling af
undervisningstilbuddet indgår i rammeaftalen. Erfaringerne fra rammeaftalen på det sociale område, viser imidlertid, at rammeaftalerne både før og
efter indførelse af en udviklingsstrategi ikke i tilstrækkelig grad har formået
at understøtte den faglige udvikling af særligt højt specialiserede tilbud.
Det vurderes endvidere, at der i lovforslaget og den efterfølgende bekendtgørelse/andre administrative udmeldinger er behov for klart at fastlægge,
hvorledes der sikres en koordinering på tværs af regionsgrænser – særligt
for de lands- og landdelsdækkende tilbud – for fortsat at sikre og udvikle
nuværende forsynings- og dækningsforpligtigelse.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Vedrørende lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser menes forenklingen af rammeaftalen at betyde en mindre udgift på 0,5 millioner kroner for regionerne. Det forventes ligeledes, at denne mindre udgift
vil afspejle sig i lavere takstbetaling for køb af de regionale undervisningstilbud. Her skal det bemærkes, at erfaringerne omkring rammeaftalen på det
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specialiserede socialområde viser, at forenklingen her ikke har medført
mindre administrative opgaver i forhold til forpligtigelsen som leverandør
af tilbud. Det må derfor forventes, at der tilsvarende ikke er færre administrative opgaver i forhold til leverandørfunktionen, men udelukkende i forhold til selve den koordinerende funktion. Og sidstnævnte funktion har ikke
været en del af de udgifter, der blev indregnet i taksterne, da disse finansieres over bloktilskud. Det skal derfor understreges, at en takstreduktion som
følge af ændringen i lovforslaget ikke er umiddelbart foreliggende.
Det forventes i øvrigt, at lovforslaget bliver økonomisk kompenseret efter
gældende regler.

Med venlig hilsen
Tommy Kjelsgaard
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Til Økonomi- og Indenrigsministeriet

16-12-2011
Sag nr. 11/746
Dokumentnr. 59238/11
Jens Peter Bjerg
Tel. 35298268
E-mail: Jpb@regioner.dk

Danske Regioners høringssvar vedrørende lovforslag om ophævelse af
kommunal og regional pligt til konkurrenceudsættelse
Danske Regioner har som udgangspunkt en positiv holdning til konkurrenceudsættelse gennem udbud og anvendelsen af private leverandører. Hensigtsmæssig anvendelse kan være med til at optimere regionernes arbejde
og sikre mest mulig sundhed for pengene.
Danske Regioner hilser det velkommen, at regeringen ønsker at ophæve
økonomi- og indenrigsministerens bemyndigelse til at fastsætte regler for,
hvorledes et regionsråd skal konkurrenceudsætte nærmere fastlagte opgaver
helt eller delvis.
Danske Regioner ser ingen behov for tvang på området. Den seneste opgjorte indikator til måling af regionernes inddragelse af private leverandører
viser, at der i 2010 blev brugt 36,8 procent af regionernes samlede udgifter
til private leverandører.
Bemyndigelsen bryder med de grundlæggende tanker om selvstyre som den
kommunale og regionale struktur er baseret på. Samtidig er bemyndigelsen
ikke hensigtsmæssig i forhold til en fortsat udvikling af offentlig-privat
samarbejde og konkurrenceudsættelse efter udbud. En udvikling, der fremmes af regionalt kendskab og stillingtagen til hvilke opgaver der er mest
hensigtsmæssige at konkurrenceudsætte.
Høringssvaret fremsendes med forbehold for efterfølgende politisk behandling i Danske Regioners bestyrelse.
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Med venlig hilsen
Kristian Heunicke

NOTAT

05-01-2012
Sag nr. 10/2458
Dokumentnr. 602/12

Status på pejlemærker og fokusområder om sygehusbyggeri

Projektleder
Jens Peter Bjerg, Danske Regioner

2. Medicin

Henrik Eriksen, Projektdirektør i
Rigshospitalets kvalitetsfondsprojekt

3. Sterilgodsproduktion

Henrik Eriksen, Projektdirektør i
Rigshospitalets kvalitetsfondsprojekt

4. Totaløkonomiske
sammenhænge

Anders Andersen og Christina Carlsen, Danske Regioner

5. Fælles redskaber
til byggeproces

Poul Andersen, chefrådgiver, Region
Syddanmark

6. Etablering af aktuel best practice på
rum niveau
7. Udvikling af dynamisk virtuelt hospital
8. Transportteknologier

Inger Kafton, Region Syddanmark:

9. Sporbarhed af apparatur, udstyr, patienter og personale
10. IT-understøttet
interaktion med patienter og pårørende

Heine Overby, Region Nordjylland:

Marlene W. Würgler, Danske Regioner
Ole Teglgaard, DNV / Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland

Erik Holmgaard Secher, hospitalsplanlægger, DNU, Region Midtjylland

Tel. 35298106
E-mail: Mww@regioner.dk

Pejlemærker for vidensdeling om sygehusbyggeri
Pejlemærke
1. Fælles indkøb til
sygehusbyggeri

Marlene Willemann Würgler

Tidsplan
Start: september
2011
Løbende projekt
Start: oktober
2011
Slut: ultimo 2012
Start: november
2011
Slut: ultimo 2012
Start: november
2011
Slut: april 2012
Start: september
2011
Slut: juni 2012
Start: august 2011
Slut: august 2012
Start: januar 2012
Slut: løbende projekt
Start: september
2011
Slut: september
2012
Start: ultimo 2011
Slut: ultimo 2013
Start: januar 2012
Slut: august 2012

Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse
Fokusområde
1. Organisatorisk struktur
med patientens behov
som centrum
2. Nye ledelsesformer
3. Afgrænsning og samspil med det øvrige
sundhedsvæsen
4. FAM og organisering
af akutområdet
5. Lettere og hurtig adgang til diagnostik på sygehuse
6. Arbejdsgange i operationsstuer
7. Arbejdsgange i ambulatorier
8. Kontorer og mobile
arbejdspladser

Projektleder
Jacob Bertramsen, Region Nordjylland

Tidsplan
Start: november 2011
Slut: december 2012

Marianne Therkelsen,
Region Nordjylland
Nicolai Arvedsen, Afdelingen for Kommunesamarbejde, Region Syddanmark
Jens Peter Steensen, direktør OUH, Region
Syddanmark
Ved at blive fundet

Start: november 2011
Slut: december 2012
Oplæg til proces for udarbejdelse af endelig projektbeskrivelse er godkendt.
Start: oktober 2011
Slut: april 2012

Mahad Mussa Huniche,
Region Sjælland
Mahad Mussa Huniche,
Region Sjælland
Lars Grupe Larsen, Region Sjælland

Afventer revideret projektbeskrivelse
Afventer revideret projektbeskrivelse
Start: oktober 2011
Slut: medio 2012

Start: November 2011
Slut: Efteråret 2012
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