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1. Formandens meddelelser, sagsnr. 12/335

Annette BudtzJørgensen

Resumé
Indstilling
Sagsfremstilling
Bilag
Ingen.
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2. Godkendelse af åbent referat af møde 27-01-2012 i Danske Regioners
bestyrelse, sagsnr. 12/335

Annette BudtzJørgensen

Resumé
Indstilling
Det indstilles,
at referatet godkendes.

Sagsfremstilling
Bilag
Åbent referat af møde 27-01-2012 i Danske Regioners bestyrelse.pdf
(1000681).
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3. Danske Regioners regnskab 2011, sagsnr. 12/296
Kristian Terp

Resumé
Danske Regioners regnskab aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler for klasse A virksomheder. Årsregnskabet er revideret af BDO
Kommunernes Revision Godkendt Revisionsaktieselskab.
Årets samlede resultat er et underskud på 23,4 millioner kroner. Heri indgår
blandt andet urealiserede kurstab på 7,3 millioner kroner. Ses der alene på den
almindelige drift udgør resultatet uden finansielle poster et underskud på 22,1
millioner kroner, der kan sammenlignes med et oprindeligt budgetteret underskud på 41,3 mio. kr. Forbedringen skyldes især et mindre forbrug på en række
driftsposter, samt en række ekstraindtægter.
Danske Regioners balance pr. 31. december 2011 balancerer med 760,4 millioner kroner. Egenkapitalen udgør ultimo 2011 425,1 millioner kroner, hvilket er
et fald på 23,5 millioner kroner i forhold til primo egenkapitalen.

Indstilling
Det indstilles,
at Danske Regioners regnskab for 2011 godkendes og underskrives, og
at Revisionsprotokollen underskrives.

Sagsfremstilling
Danske Regioners regnskab for 2011 er revideret af BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab. Revisionen har ved afslutningen af revisionen af Danske Regioners årsregnskab afgivet en beretning (vedlægges).
Under forudsætning af, at regnskabet vedtages i sin nuværende udformning, og
at der under bestyrelsens behandling og vedtagelse af regnskabet ikke fremkommer yderligere væsentlige oplysninger om regnskabet, vil revisionen underskrive revisionserklæringen. Hovedkonklusionen af revisionserklæringen er,
"at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011 i overensstemmelse
med årsregnskabsloven”.
Revisionsprotokollen vedlægges.
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Regnskabet aflægges som en årsrapport efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A. Denne regnskabsklasse er beregnet på virksomheder, som ikke er
forpligtet til at aflægge årsrapport, men som frivilligt har valgt at aflægge en
sådan til ekstern brug. Bestyrelsen besluttede ved behandlingen af Danske Regioners kasse- og regnskabsregulativ den 23. november 2006, at regnskabslovens principper skulle anvendes.
Årsrapporten er vedlagt som bilag.
Regnskabet for 2011
Danske Regioners resultatopgørelse for 2011 udviser for den ordinære drift et
underskud på 22,4 millioner kroner i forhold til det budgetterede underskud på
38,1 millioner kroner, hvilket er en budgetforbedring på 15,7 millioner kroner.
Uden for den almindelige drift er der afholdt ekstraordinære udgifter på 1 million kroner til flerårige projektbevillinger, således at årets resultat for 2011 er et
underskud på 23,4 millioner kroner.
Driftsresultatet uden de finansielle poster udviser et underskud på 22,1 millioner kroner, hvilket er knap 19,3 millioner kroner bedre end det budgetterede
underskud på 41,3 millioner kroner, jf. vedhæftede oversigt over budget og
regnskab 2011.
De samlede personaleomkostninger er knap 2,3 millioner kroner mindre end
budgetteret. Årsagen er blandt andet større refusioner i forbindelse med barselsorlov og et fald i hensættelsen til tjenestemandspensionsforpligtigelsen. De
personalemæssige besparelser på budget 2011 og 2012 er nu fuldt implementeret i organisationen, og bidrager ligeledes til resultatet.
Driftsomkostningerne eksklusiv personaleomkostninger er godt 6,3 millioner
kroner lavere end budgetteret, hvoraf drift af huse og øvrige driftsomkostninger
tegner sig for godt 5 millioner kroner. De primære årsager er reduktionen af
trykkerikapaciteten og en generel fokus på omkostningsniveauet. Udgifterne til
møde- og informationsaktiviteter er ligeledes lavere med 3,3 millioner kroner
blandt andet som følge af at generalforsamlingen blev afholdt på en dag i 2011.
Udgifterne til fremmede tjenesteydelser blev godt 2,8 millioner kroner højere.
En stor del af denne merudgift skyldtes udgifter finansieret af projektbevillinger fra Momsfondet jf. nedenfor.
De samlede indtægter før finansielle poster endte knap 10,7 millioner kroner
højere end budgetteret. Dette skyldtes primært indtægter fra projektbevillinger
til analyser givet som del af udlodningen af Momsfondets formue i forbindelse
med nedlæggelsen af samme.
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De finansielle poster udviser samlet et underskud på 0,4 millioner kroner, hvilket primært skyldes urealiserede kurstab på aktier og obligationer. De finansielle indtægter er knap 2,3 millioner kroner højere end budgetteret. Dette skyldes
højere renteindtægter og udbytter end budgetteret, samt en højere udlejningsgrad i Pakhus E.
I bilag 3 er regnskabet for 2011 sammenlignet med det af bestyrelsen den 16.
december 2010 vedtagne budget for 2011 inklusiv udvidelsen med overførte
midler på bestyrelsespuljen jf. bestyrelsesmødet d. 3. marts 2011.
Status pr. 31. december 2011
Danske Regioners balance pr. 31. december 2011 balancerer med 760,4 millioner kroner. Egenkapitalen udgør ultimo 2011 425,1 millioner kroner, hvilket er
et fald på 23,5 millioner kroner i forhold til primo egenkapitalen.
Værdien af ejendommene og øvrige anlægsaktiver udgør 383,1 millioner kroner efter årets tilgange og afskrivninger.
De i forbindelse med hushandlerne optagne lån i danske kroner har ved udgangen af 2011 en restgæld på 169,9 millioner kroner.
Danske Regioner har indgået en kapitalforvaltningsaftale med Nordea Investment Management. Aftalens overordnede investeringspolitik medfører en maksimal aktieandel på 30 %. Ultimo 2011 udgjorde aktieandelen 20,5 % af den
samlede portofølje på 328,3 millioner kroner. Obligationsporteføljen søges placeret under hensyn til højest muligt afkast med lavest muligt risiko for kurstab
ved renteudsving samtidig med at det sikres, at der løbende frigives kapital til
at dække det løbende driftsunderskud. Obligationernes restløbetid fordeler sig
med 63 % af beholdningen mellem 0-5 år, 15 % mellem 5-10 år og 22 % over
10 år.
Danske Regioner forvalter centrale overenskomstpuljer, der er opkrævet i amterne og regionerne siden 1993. Overenskomstparterne disponerer over puljerne, og der henstår 33,7 millioner kroner. Puljerne forrentes med diskontoen minus en procent – den lave rente gør at de har stået uforrentet i 2011, idet aftalen
ville have givet en negativ forrentning.
Der er 2 erhvervsaktive tjenestemænd ansat i Danske Regioner, 1 har opsat
pension og der udbetales 16 tjenestemandspensioner. Danske Regioners tjenestemandspensionsforpligtelse er delvis dækket ved forsikring i Sampension
A/S. Tjenestemandspensionsforpligtelsen er optaget til indskudsværdien ultimo
2011 af den manglende forsikringsmæssige dækning uden eventuel rådighedsløn. Der er hensat 40,2 millioner kroner.
Til dækning af Danske Regioners feriepengeforpligtelse er hensat 15,4 millioner kroner.
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Bilag
Budget og resultatoversigt 2011 (999935).
Regnskab 2011.docx (1000190).
Danske Regioner Årsprotokollat 2011 - Protokollat Års 2011.pdf (1000241).
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4. Danske Regioners generalforsamling 2012, sagsnr. 09/3117

Bente Kragelund Jønsson

Resumé
Danske Regioners generalforsamling holdes i år 12. april 2012 på Hotel Nyborg Strand. Der er foretaget en tilpasning af programmet, eftersom uddannelsesminister Morten Østergaard deltager i paneldebatten i stedet for erhvervs- og
vækstminister Ole Sohn. Endvidere er det besluttet at udsende en trykt dagsorden til de delegerede.
Indstilling
Det indstilles,
at bestyrelsen godkender generalforsamlingens dagsorden og program,
at bestyrelsen tager orienteringen om udsendelse af dagsorden til efterretning
Sagsfremstilling
Generalforsamlingen holdes torsdag den 12. april 2012 kl. 9.00-17.30 med efterfølgende middag på Hotel Nyborg Strand.
Den formelle dagsorden
Dagsorden for Danske Regioners generalforsamling 2012:
1.
Formandens velkomst
Valg af dirigent
2.
Formandens beretning
3.
Regeringens hilsen til generalforsamlingen
4.
Regnskab og kontingent
a. Regnskab 2011
b. Kontingent (Bestyrelsen foreslår at kontingentet for Danske Regioner pris- og lønfremskrives med 2 % fra 21 kr. i 2011 til 21,4 kr. pr.
indbygger i regionerne pr. 1. januar 2012)
5.
Indkomne forslag
6.
Debat om formandens tale og skriftlig beretning
7.
Næste møde
8.
Eventuelt

Det samlede program
Der er foretaget en tilpasning af programmet i forhold til det program der blev
forelagt bestyrelsen den 27. januar 2012, eftersom uddannelsesminister Morten
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Østergaard deltager i paneldebatten i stedet for erhvervs- og vækstminister Ole
Sohn.
Det samlede program:
Kl. 9.00
Formandens velkomst og beretning
Kl. 9.30
Regeringens hilsen til generalforsamlingen ved økonomi- og
indenrigsminister Margrethe Vestager
Kl. 10.00
Politiske gruppemøder
Kl. 12.00
Frokost
Kl. 13.00
Regnskab, kontingent, indkomne forslag og næste møde
Kl. 13.45
Pause
Kl. 14.00
Debat om formandens beretning og den skriftlige beretning.
Spørgsmålene til formandens beretning og den skriftlige beretning besvares af et panel bestående af formanden og formændene for de syv politiske udvalg i Danske Regioner.
Kl. 15.45
Pause
Kl. 16.00
Paneldebat med deltagelse af uddannelsesminister Morten
Østergaard, minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag
samt social- og integrationsminister Karen Hækkerup samt
Danske Regioners formandskab.
Regionerne har i de seneste år styrket kvaliteten og samtidig
præsteret en produktivitetsstigning i sundhedsvæsenet, der
overgår udviklingen både i den øvrige offentlige sektor og i det
private erhvervsliv. Hvad har gjort en forskel og hvordan kan
vi bruge erfaringerne i andre dele af det danske samfund,
spørger Niels Krause-Kjær, når uddannelsesministeren, ministeren for sundhed og forebyggelse samt social- og integrationsministeren sammen med Danske Regioners formandskab
stiller skarpt på regionernes fremtidige rolle som ansvarlige
for det sammenhængende sundhedsvæsen, det specialiserede
socialområde og som regional motor for udvikling og vækst.
Kl. 17.30
Pause
Kl. 19.00
Middag

Udsendelse af dagsorden
Ifølge Danske Regioners vedtægter er foreningen forpligtet til at tilstille regionsrådsmedlemmerne dagsordenen senest 4 uger før generalforsamlingen. Det
var oprindelig planen, at udsende al materiale elektronisk i år, men efter mange
tilbagemeldinger fra regionsrådsmedlemmer, der stadig ønsker at modtage
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dagsorden til i papir, er det besluttet udsende dagsorden til alle delegerede i såvel papir som elektronisk.
Regionernes frist for aflevering af forslag til dagsordenspunkter er torsdag den
1. marts 2012. På nuværende tidspunkt er der ikke indkommet nogen forslag.
Dagsordenen udsendes senest den 15. marts 2012.
Bestyrelsesmøde onsdag den 11. april 2012
Der afholdes bestyrelsesmøde onsdag den 11. april kl. 16.00 på Hotel Nyborg
Strand med efterfølgende middag for bestyrelse og sekretariat. Eneste punkt på
dagsordenen er formandens tale og den skriftlige beretning.
Bilag
Ingen.
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5. Videreførelse af ad hoc-udvalgene, sagsnr. 09/2213
Katrine Tang

Resumé
Danske Regioners ad hoc-udvalg, Demokratiudvalget og Udvalget for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde, har anmodet bestyrelsen om at få forlænget sin funktionsperiode til hele valgperioden.
Indstilling
Det indstilles,
at ad hoc-udvalgenes periode forlænges til resten af valgperioden,
at bestyrelsen udpeger et medlem mere til hvert udvalg, således at alle regioner
er repræsenteret.
Sagsfremstilling
Danske Regioners ad-hoc-udvalg, Demokratiudvalget og Udvalget for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde, har ønsket at udvide deres funktionsperiode til hele valgperioden.
Det fremgår af konstitueringsaftalen, at ad hoc-udvalgene skal have repræsentanter fra alle regioner, men i forbindelse med konstitueringen blev dette ikke
gennemført. Der er således ikke repræsentation fra Region Nordjylland i Demokratiudvalget og ikke repræsentation fra Region Sjælland i Udvalget for
Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde. Der har i indeværende periode
været et ønske om at rette op på denne fordeling.
Det indstilles, at ad-hoc-udvalgenes periode forlænges til resten af valgperioden, og at begge udvalg suppleres med et medlem, således at alle regionerne er
repræsenteret, i overensstemmelsen med den generelle fordeling mellem grupperne.
Demokratiudvalget består i dag af formand Steen Bach Nielsen (A), Region
Sjælland, næstformand Henrik Thorup (O), Region Hovedstaden, Anders Vistisen (O), Region Midtjylland, Bent Bechmann (C), Region Syddanmark, Bente
Nielsen (F), Region Midtjylland, Flemming Pless (A), Region Hovedstaden og
Ole Drost (V), Region Sjælland.
Udvalget for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde består i dag af formand Poul Müller (C), Region Midtjylland, næstformand Per Seerup Knudsen
(A), Region Hovedstaden, Flemming Knudsen (A), Region Midtjylland, Sonny
Berthold (V), Region Syddanmark, Birgitte Josefsen (V), Region Nordjylland,
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Mette Terp (SF), Region Midtjylland og Karin Dubin (A), Region Hovedstaden.
Sekretariatets bemærkninger
Demokratiudvalget besluttede på sit møde den 12. januar 2012 at indstille til
bestyrelsen, at udvalget videreføres for en to-årig periode, 2012-2014, med et
uændret kommissorium. Udvalget har i den forbindelse udarbejdet et forslag til
arbejdsprogram for perioden.
Udvalget for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde besluttede på sit møde den 8. december 2011 at indstille til bestyrelsen, at udvalget videreføres for
en to-årig periode, 2012-2014, med et uændret kommissorium. Udvalget ser
endvidere gerne, at alle regioner så vidt muligt er repræsenteret i udvalget.
Bilag
Forslag til arbejdsprogram for Demokratiudvalgets arbejde 2012-2013.pdf
(999285).
Kommissorium for udvalget for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde.pdf (999293).
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6. Udpegning af nyt medlem til Vanførefondens repræsentantskab,
sagsnr. 01/3488, j.nr. 152

Bente Kragelund Jønsson

Resumé
På grund af at Finn T. Hansen, (F), Region Syddannmark er afgået ved døden,
skal der udpeges et nyt medlem til Vanførefondens hovedbestyrelse.
Indstilling
Det indstilles,
at der vælges et nyt medlem til Vanførefondens repræsentantskab i stedet for
afdøde Finn T. Hansen, (F), Region Syddanmark.
Sagsfremstilling
Danske Regioners repræsentant i Vanførefondens repræsentantskab, regionsrådsmedlem Finn T. Hansen, (F), Region Syddanmark er afgået ved døden.
Der skal derfor vælges et nyt medlem. Valgperioden følger den kommunale
valgperiode.
Bilag
Ingen.
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7. Valg af nyt medlem til Danske Regioners sundhedsudvalg, sagsnr.
09/2213

Bente Kragelund Jønsson

Resumé
Regionsrådsmedlem Stephanie Lose, (V), Region Syddanmark har ønsket at
udtræde af Danske Regioners sundhedsudvalg af arbejdsmæssige årsager.
Indstilling
Det indstilles,
at der vælges et nyt medlem til Danske Regioners sundhedsudvalg.
Sagsfremstilling
Regionsrådsmedlem Stephanie Lose, (V), Region Syddanmark har i mail af 22.
januar 2012 meddelt, at hun af arbejdsmæssige årsager ønsker at udtræde af
Danske Regioners sundhedsudvalg.
Der skal derfor vælges et nyt medlem til sundhedsudvalget.
Bilag
Ingen.
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8. Lovforslag om analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner, sagsnr. 12/322
Kirsten Jørgensen

Resumé
Danske Regioner har den 10. februar 2012 fremsendt høringssvar til Økonomiog Indenrigsministeriet vedrørende et lovforslag om oprettelse af et analyse- og
forskningsinstitut for kommuner og regioner. Instituttet skal have til opgave at
udføre analyser og udføre og formidle anvendelsesorienteret og praksisnær
forskning på kommunernes og regionernes ansvarsområder. Danske Regioner
tager til efterretning, at lovforslaget indebærer en sammenlægning af DSI, AKF
og KREVI og bemærker herudover blandt andet, at instituttet også bør kunne
forske i rammebetingelserne for regioner og kommuner, og at det er vigtigt, at
instituttet er uafhængigt til trods for, at Økonomi- og Indenrigsministeriet har
en række godkendelsesbeføjelser overfor instituttet.
Indstilling
Det indstilles,
at bestyrelsen godkender høringssvaret om oprettelse af et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner.
Sagsfremstilling
Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 20. januar 2012 sendt forslag til lov
om et analyse- og forskningsinstitut for regioner og kommuner i høring.
Lovforslagets indhold
Lovforslaget indebærer, at DSI, AKF og KREVI lægges sammen og instituttet
oprettes som uafhængig statslig institution. Det får en bestyrelse på 10 medlemmer, hvoraf Danske Regioner udpeger et medlem, i lighed med KL. Grundbevillingen til instituttet fastlægges på finansloven. Den årlige bevilling til instituttet reduceres med 3,3 millioner kr. i 2012 og 13,0 millioner kr. i 2013 og
frem, set i forhold til de hidtidige bevillinger til de tre institutter.
Økonomi- og Indenrigsministeriet kan rekvirere opgaver hos instituttet inden
for en særskilt økonomisk ramme. Øvrige ministerier, regioner, kommuner og
andre offentlige myndigheder kan rekvirere ydelser mod betaling. Instituttet
kan i øvrigt drive indtægtsdækket virksomhed inden for sit formål. Instituttet
skal udføre anvendelsesorienteret og praksisnær forsknings- og analysevirksomhed på kommuner og regioners ansvarsområder og det fremhæves, at instituttet skal være uafhængigt.
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Det fremgår, at instituttets overordnede prioriteringer skal ske i samspil med
Økonomi- og Indenrigsministeriets virksomhed, og instituttets årsprogram,
budget, årsberetning og regnskab skal godkendes af økonomi- og indenrigsministeren. Herudover skal alle instituttets publikationer sendes til ministeren til
orientering 14 dage inden offentliggørelse.
Bemærkninger til lovforslaget
Danske Regioners høringssvar er sendt til ministeriet den 10. februar 2012 under forbehold for efterfølgende politisk behandling.
Først og fremmest bemærkes det, at det er vigtigt, at instituttet ikke bare kan
udføre anvendelsesorienteret og praksisnær analyse- og forskningsvirksomhed,
men at instituttet også skal kunne forske i rammebetingelserne for regioner og
kommuner og indflydelsen heraf på kvalitet, effektivitet og sammenhæng i opgavevaretagelsen. Det bemærkes endvidere, at instituttets overordnede prioriteringer ikke alene bør ske i samspil med Økonomi- og Indenrigsministeriets
virksomhed, men også regioners og kommuners og relevante fagministeriers
virksomhed. Herudover fremhæves, at det er vigtigt, at ministeriets beføjelser
overfor instituttet ikke påvirker instituttets uafhængighed.
Det foreslås, at det ikke alene skal være offentlige aktører, der kan rekvirere
opgaver hos instituttet men også organisationer, fonde, private virksomheder
mv.
Endelig bemærkes det, at det er meget uhensigtsmæssigt, at økonomi- og indenrigsministeren skal have alle publikationer til orientering 14 dage inden udgivelsen, da dette vil presse den tidsplan for offentliggørelse, presseaktivitet,
orientering af bagland mv., man som opgaverekvirent har. Det foreslås derfor,
at kravet om orientering af ministeren på forhånd udgår af loven eller modificeres markant.
Sekretariatets bemærkninger
Høringssvaret bliver behandlet på mødet i Sundhedsudvalget den 2. marts 2012
som orienteringspunkt og har ikke været behandlet i udvalget tidligere.
Bilag
Svar på høring vedr. lovforslag om analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner.PDF (999769).
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9. Konference med Danske Patienter, sagsnr. 11/1379
Mette Ide Davidsen

Resumé
Danske Patienter har kontaktet Danske Regioner med henblik på at afholde en
fælles konference om brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. Sundhedsstyrelsen og KL er også inviteret og er positive i forhold til at indgå i et samarbejde
om konferencen.
Formålet med konferencen er at formidle den nyeste nationale og internationale
viden på området samt give en status for og perspektiver på brugerinddragelse i
sundhedsvæsenet i Danmark. Der vil være oplæg fra både danske og udenlandske eksperter samt politisk debat. Konferencen skal både omhandle inddragelse
af patienterne i eget forløb - herunder metoden fælles beslutningstagning - og
organisatorisk brugerinddragelse.
Målgruppen omfatter nationale, regionale og kommunale beslutningstagere, ledere og klinikere, forskere og repræsentanter fra patientforeninger, patienter og
pårørende.
Indstilling
Det indstilles,
at bestyrelsen godkender, at Danske Regioner afholder konference om brugerinddragelse i sundhedsvæsenet i samarbejde med Danske Patienter, KL og
Sundhedsstyrelsen.
at bestyrelsen godkender, at Danske Regioner dækker en fjerdedel af et eventuelt underskud, og at dette finansieres af bestyrelsens konto.
Sagsfremstilling
Der er i dag et stigende fokus på potentialet i at inddrage patienter og pårørendes viden og ressourcer i både den enkeltes konkrete behandlingsforløb (individuel inddragelse) og i udvikling af sundhedsvæsenets rammer (organisatorisk
inddragelse).
Der er dokumentation for, at brugerinddragelse giver bedre behandlingsresultater, øger patienttilfredsheden og sikre mere brugercentrerede løsninger, men
der mangler i dag viden om metoder til effektiv brugerinddragelse sundhedsvæsenet – både organisatorisk og individuelt.
Internationalt er der gennem de sidste ti år opbygget solid erfaring og viden
med systematisk inddragelse af patienter og pårørende, som vi i Danmark vil
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kunne lære af. Det gælder bl.a. England, Australien og Canada. I Danmark er
ViBIS (Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet) etableret, som
har til formål at samle, udvikling og formidle viden om brugerinddragelse.
Med afsæt i både national og international viden afholdes en konference om
brugerinddragelse både organisatorisk og individuel, som søger svar på følgende spørgsmål:
• Hvad ved vi om effekten af brugerinddragelse?
• Hvad ved vi om metoder til brugerinddragelse?
• Hvilke konkrete erfaringer er gjort både internationalt og nationalt?
• Hvordan kan brugerinddragelse udbredes i en dansk kontekst?
Patientfokus er en af de seks centrale værdier, som sætter rammerne for regionernes fælles kvalitetsdagsorden. Konferencen kunne være et af flere initiativer, som tages for at sætte fokus på denne værdi. Sundhedsudvalget har på mødet den 13. oktober 2011 tilsluttet sig forslaget om at arrangere ”patienternes
uge” (der arbejdes p.t. med at finde en anden titel). Konferencen kunne sammentænkes med dette initiativ. Det forventes at konferencen afholdes i efteråret
2012.
Økonomi
Der budgetteres med konferencen kan hvile økonomisk i sig selv ved et deltagerantal på 250 og et deltagergebyr på 1700 kr. Ved flere deltagere vil konferencen give overskud, som deles mellem medarrangørerne. Såfremt konferencen mod forventning skulle blive aflyst, eller deltagerantallet blive væsentlig
lavere end 250, må hver af de fire arrangører dog påregne at dække et underskud.
Sekretariatets bemærkninger
Sagen har været behandlet i Sundhedsudvalget, som anbefaler, at bestyrelsen
godkender, at Danske Regioner afholder konferencen.

Bilag
Ingen.
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10. Status på pejlemærker for sundheds-it, sagsnr. 12/134
Kristoffer Lange

Resumé
Generelt er der god fremdrift og opbakning i regionerne til samarbejdet i Regionernes Sundheds-it (RSI) og pejlemærkerne for sundheds-it. Syv ud af ni pejlemærker for 2011 er nået. Heriblandt strategier for patient empowerment og
telemedicin. Også en Patienthåndbog på sundhed.dk til borgere og patienter er
etableret.
Der er dog også udfordringer, hvoraf nogle er markante. Udbredelse af Fælles
Medicinkort til alle sygehuse er fx forsinket.
Regionerne bør fortsat prioritere det højt at realisere de fælles pejlemærker.
Særligt målet om en EPJ i hver region og let adgang til systemerne er kritiske.
Disse områder kædes i offentligheden ofte sammen med diskussionen om regionerne skal eksistere.
Indstilling
Det indstilles,
at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling
I februar 2010 lancerede regionerne en stor fælles satsning på sundheds-it.
Sundheds-it skal medvirke til at behandle flere patienter med mindre personale
og færre midler på et højt kvalitetsniveau. Med det udgangspunkt vedtog Danske Regioners bestyrelse 24 pejlemærker. De skal realiseres frem mod udgangen af 2013. Regionerne samarbejder om pejlemærkerne i Regionernes Sundheds-it (RSI). RSI er et forpligtende samarbejde, der sætter handlekraft bag den
fælles sundheds-it satsning.
Efter to år med RSI-samarbejdet er det oplagt at gøre status. Generelt er der
god fremdrift og opbakning i regionerne til RSI-samarbejdet og pejlemærkerne.
Der er dog også udfordringer, hvoraf nogle er markante. Status for udvalgte
pejlemærker gennemgås nedenfor.
Gennemførte pejlemærker i 2011
Aktuelt har RSI gennemført syv ud af ni pejlemærker for 2011. Blandt de gennemførte pejlemærker i 2011 finder man bl.a.:
•

En fælles strategi for it-understøttelse af patient empowerment.
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•

En fælles strategi for telemedicinske løsninger.

•

Regionerne stiller 2500 dansksprogede og evidensbaserede artikler om
sundhed, sygdom og behandling til rådighed for borgere og patienter via
en Patienthåndbog på sundhed.dk.

•

Regionernes sygehuse har elektroniske tavler på alle større fælles
akutmodtagelser.

•

De fem regioners sygehuse har mulighed for at bruge digital diktering
som en del af den kliniske it-arbejdsplads.

Pejlemærker der ikke er nået i 2011
Det Fælles Medicinkort skulle være i brug på alle hospitaler ultimo 2011. Man
er ikke nået helt i mål. FMK er aktuelt implementeret på 2/3 af alle hospitaler.
Region Hovedstaden og Region Sjælland har gennemført implementering på
alle hospitaler. Region Midtjylland har gennemført implementering på visse
hospitaler. Region Syddanmark og Region Midtjylland har haft en del tekniske
og leverandørmæssige udfordringer. Derfor kan de først gennemføre implementering i løbet af 2012. RSI har rykket deadline for fuld implementering på
alle hospitaler i landet til ultimo 2012. Udviklingen følges tæt, og har også bevågenhed i pressen pt.
RSI har også været nødt til at rykke deadline for pejlemærket vedr. storskala itunderstøttelse af en udvalgt kronikergruppe fra 2011 til 2014. Det har udfordret
projektet at få aftaler på plads mellem sygehuse, kommuner og almen praksis.
Der er aktuelt udarbejdet business case på et storskalaprojekt, som er forankret
i Region Nordjylland. Projektet hedder ”Telecare Nord”. Det tager udgangspunkt i hjemmemonitorering af KOL-patienter. På længere sigt skal projektet
udbredes mere generelt ift. kronikere og til de øvrige regioner.
Større pejlemærker i 2012
Foran regionerne står i 2012 en række ambitiøse pejlemærker, som også indgår
i økonomiaftalen for 2011. Disse pejlemærker har statens særlige bevågenhed.
Det drejer sig om, at:
• Teletolkning stilles til rådighed for alle relevante sygehusafdelinger.
• MedCom-standarder er fuldt udbredt i regionernes sygehuse.
• Alle regioner vil sende relevante indkaldelsesbreve og øvrige breve til
patientens digitale dokumentboks.
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• Alle regionerne vil sende SMS-påmindelser til patienterne forud for planlagte aftaler med sygehusene.
• Regionerne kan udveksle billeder mellem samtlige sygehuse i Danmark
via et billedinddeks.
For så vidt angår udveksling af billeder mellem sygehuse er der opstået finansieringsproblemer. Med sundheds-it aftalen fra 2011 blev der oprettet en pulje
til fællesregionale investeringer i sundheds-it. Puljen er etableret ved en reduktion af det regionale bloktilskud. Den udgør 50 mio. kr. pr. år i 2011 og 2012.
Danske Regioner sendte i februar 2011 en investeringsplan for 2011 til staten,
som skulle danne baggrund for at udbetale puljen.
Det må konstateres, at sagen er gået i stå. Finansministeriet modsætter sig udbetaling af puljen iht. ansøgningen. Dels mener de ikke, at dele af puljen kan
udbetales efter bloktilskudsnøglen. Og dels mener de ikke, at puljen skal dække
de regionale udgifter til at koble lokale systemer op mod det fælles billedindeks, som regionerne har ansøgt om. Det er stærkt utilfredsstillende, at puljen
ikke er blevet bragt til udbetaling. Der er ikke udsigt til at videre drøftelser på
embedsmandsniveau fører til en løsning. Den manglende udbetaling af pengene
udgør en risiko for om pejlemærket kan nås.
Kommende pejlemærker af strategisk vigtighed
Der er stor opmærksomhed i staten og pressen vedr. målet om en EPJ i hver region inden udgangen af 2013. I valgkampen i forbindelse med Folketingsvalget
blev der fx argumenteret for, at regionerne ikke har styr på sundheds-it, herunder de elektroniske patientjournaler. Det blev brugt som argument for at nedlægge regionerne.
På den baggrund vurderer Danske Regioner, at der skal være et særlig politisk
og ledelsesfokus på fem store milepæle, som skal realiseres senest med udgangen af 2013. Det drejer sig om, at:
• Hver region har et konsolideret EPJ-landskab. Er realiseret af Region
Sjælland.
• Hver region har udbygget sit EPJ-landskab til en klinisk it-arbejdsplads.
Herfra er der adgang til de væsentligste parakliniske informationer. Er realiseret af Region Hovedstaden og Sjælland.
• Regionernes sygehuse har nem og hurtig adgang til alle væsentlige systemer fra den kliniske it-arbejdsplads (bl.a. single sign on).
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• Regionerne etablerer en national sundhedsjournal, der sikrer, at oplysninger kan deles på tværs af de kliniske it-arbejdspladser (Projektet er sat
i gang).
Sat på spidsen er komplet og hurtig realisering af disse pejlemærker nødvendig,
hvis regionerne skal have et kvalificeret og konstruktivt modsvar til kritikken
af sundheds-it-indsatsen. Desuden er pejlemærkerne generelt højt på ønskesedlen blandt klinisk personale og deres interesseorganisationer. At realisere disse
pejlemærker stiller store krav til regionerne. Det gælder både ift. teknologisk
kompleksitet og organisatorisk omstillingsparathed.
Videre proces
Det regionale sundheds-it samarbejde om pejlemærkerne i regi af RSI fortsætter. Samtidig tages der i Danske Regioners bestyrelse en temadrøftelse om
sundheds-it i maj 2012.
Sekretariatets bemærkninger
Sagen er blevet taget til efterretning af Sundhedsudvalget den 27. januar 2012.
Bilag
Ingen.
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11. Generelle orienteringspunkter, sagsnr. 12/335

Annette BudtzJørgensen

Resumé
National Kræftmonitorering 2006-2011, sagsnr. 08/706, jkw
Rapport om lungekræft, sagsnr. 11/1418, jkw
Arbejdsgruppe vedr. regulering af sundhedspersoners tilknytning til industrien,
12/88, kj
Status for de private overenskomstforhandlinger, 11/1324, agn
Mobildækning, sagsnr. 11/164
Udpegning til sektorstyregruppe for miljø under Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi, sagsnr. 12/202, le
Indstilling
Det indstilles,
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
National Kræftmonitorering 2006-2011, sagsnr. 08/706, jkw
I 2007 indgik regeringen og Danske Regioner en aftale om akut handling og
klar besked til kræftpatienter. Her aftalte man blandt andet, at der skulle etableres pakkeforløb for kræftpatienter med implementering i løbet af 2008 samt en
løbende monitorering af alle kræftpatienters forløb. Monitoreringen viser udviklingen i tid fra henvisningen er modtaget på sygehuset til behandlingen påbegyndes. Monitoreringen omfatter alle kræftpatienter inden for de 11 hyppigste kræftformer og er således ikke sammenlignelig med opgørelse af forløbstider, der kun dækker patienter omfattet af pakkeforløb. Resultaterne af monitoreringen publiceres halvårligt i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner. Den fjerde rapport i rækken (perioden 1. halvår 2006 til og med
1. halvår 2011) offentliggøres den 28. februar 2012.
Der er mulighed for at få udleveret en kopi af rapporten på mødet.
Rapport om lungekræft, sagsnr. 11/1418, jkw
Danske Regioner har som opfølgning på den nationale monitorering på kræftområdet fra februar 2011 bedt formanden for DMCG.dk om at igangsætte en
analyse i samarbejde med fællessekretariatet for regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram om hvilke patienttyper, der har de lange forløb indenfor de
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store kræftområder. Rapporten omhandler udelukkende lungekræft. Rapporten
viser, at komorbiditet medfører både øget direkte ventetid og højere risiko for
overskridelse af den direkte ventetid samt at lange forløb (med visse forbehold)
korrelerer med matrikelskift. Rapporten bliver offentliggjort den 28. februar
2012 i forbindelse med offentliggørelse af den nationale monitoreringsrapport.
Der er mulighed for at få udleveret en kopi af rapporten på mødet.
Arbejdsgruppe vedr. regulering af sundhedspersoners tilknytning til industrien, sagsnr. 12/88, kj
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har nedsat en arbejdsgruppe, som skal
komme med anbefalinger til reguleringen af lægers og tandlæger samarbejde
med lægemiddel- og medicoindustrien. Som grundlag for anbefalingerne skal
arbejdsgruppen
•

•

analysere behovet for at ændre og indføre ny regulering af lægers
og tandlægers lægemiddelfaglige samarbejde med lægemiddel- og
medicoindustrien
analysere behovet for at ændre og indføre ny regulering af den
økonomiske tilknytning mellem sundhedspersoner og apotekere og
industrien.

Arbejdsgruppen skal aflægge rapport til ministeren for sundhed og forebyggelse i sommeren 2012. Derefter skal der udarbejdes et oplæg til opfølgning på arbejdsgruppens rapport, som skal forelægges Folketingets Sundhedsudvalg senest med udgangen af oktober 2012, og når udvalgets bemærkninger foreligger,
skal Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse varetage den videre opfølgning
på arbejdsgruppens rapport og anbefalinger.
Arbejdsgruppen består af 11 medlemmer, der udpeges fra blandt andet Lægeforeningen, Apotekerforeningen, de lægevidenskabelige selskaber, Lægemiddelindustriforeningen og Medicoindustrien, Danske Patienter og Danske Regioner. Arbejdsgruppen har første møde den 2. marts 2012.
Status for de private overenskomstforhandlinger, 11/1324, agn
Søndag den 12. februar 2012 er der opnået enighed mellem CO-Industri og DI
om en ny 2-årig overenskomst på industriens område. Forliget er præget af en
stram økonomi og fokus på styrkelse af konkurrenceevnen. Mindstebetalingen
stiger med 1,35 kr. i timen pr. 1. marts 2012 og pr. 1. marts 2013.
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Derudover indeholder forliget bl.a. elementer, der ikke direkte vil medføre omkostninger for virksomhederne, da implementeringen af dem sker gennem lokale forhandlinger. Der er bl.a. aftalt mulighed for seniorordninger med reduceret
arbejdstid og forskellige tiltag med henblik på at forbedre medarbejdernes
tryghed, herunder mulighed for uddannelse til fuld løn under arbejdsfordeling
og ændring af fratrædelsesgodtgørelse for lavtlønnede. En opsummering af de
væsentligste elementer i forliget kan findes via dette link: kortlink.dk/di/ahc7.
Der også indgået forlig mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet lørdag den 4. februar 2012, og her er forliget også præget af den
økonomiske situation med en lønstigning på i alt 2 procent over de kommende
to år. Forhandlingsprotokollen kan findes via dette link: kortlink.dk/ahcc.
Forliget på industriens område er det såkaldte gennembrudsforlig, der vil lægge
linjen for forhandlingerne på de øvrige områder, hvor der forventes at blive
indgået forlig i de kommende uger. På bestyrelsesmødet vil der blive givet en
mundtlig orientering om eventuelt nye forlig indgået efter udarbejdelsen af
denne orientering.
Mobildækning, sagsnr. 11/164, apr
Udbredelsen af mobiltelefoni og hurtige mobile datatjenester, som mobilt bredbånd sker på markedsvilkår. En række kommuner og regioner har gjort opmærksom på, at dækningen en del steder er med ”huller” eller manglende.
Danske Regioner har på et møde med erhvervs- og vækstministeren, KL og repræsentanter for de tre brancheorganisationer på telekommunikationsområdet
drøftet situationen, derunder manglende dækning og kapacitet, dårlige antenneforhold på mobiltelefoner, langsommelig godkendelse af masteplaceringer og
høje priser for leje af mastearealer. Der blev på mødet enighed om en række
initiativer (bilag). Det blev i forbindelse de konkrete initiativer drøftet, at afholde et møde i hver region, hvor kommuner og regioner kan drøfte oplevede
problemer og årsager hertil.
Udpegning til sektorstyregruppe for miljø under Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi, sagsnr. 12/202, le
Sekretariatet har med forbehold for bestyrelsens godkendelse og efter indstilling fra direktørerne for Regional Udvikling udpeget vicedirektør Hans Fredborg, Region Midtjylland, der er bestyrelsesmedlem i Danmarks Miljøportal og
kontorchef Leo Ellgaard fra sekretariatet til sektorstyrgruppe for miljø under
Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi.
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Formålet med en sektorstyregruppen er at sikre en strategisk og politisk forankret koordinering mellem de offentlige parter af digitaliseringen på miljøministeriets område indenfor miljø og natur.
Der er en tæt sammenhæng mellem sektorstyregruppen Danmarks Miljøportal,
som er den naturlige driftsenhed for miljødata. Det er derfor væsentligt, at styregruppen både afspejler sammenhængen til Danmarks Miljøportal og til Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde (STS), der er hovedgruppen for den
samlede digitaliseringsstrategi.
Bilag
Fælles indsats for forbedring af mobildækningen (1000167).
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12. Orienteringer om emner på EU-dagsordenen, sagsnr. 12/335
Pia Rønnov Jensen

Resumé
Danske Regioner har fastlagt en række europapolitiske prioriteringer. Følgende
sager er aktuelle på den europæiske dagsorden og giver anledning til en kort
status:
•
•

Forslag om forlængelse af EU’s Globaliseringsfond
Revision af EU’s persondatadirektiv – kan få konsekvenser for dansk
sundhedsforskning

Indstilling
Det indstilles,
at orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Forslag om forlængelse af EU’s Globaliseringsfond (lvi)
EU-Kommissionen er kommet med et forslag om at forlænge Den Europæiske
Fond for Tilpasning til Globaliseringen i perioden 2014-2020. Fondens formål
er at vise solidaritet med arbejdstagere, der har mistet deres job på grund af
globaliseringen. Kommissionen foreslår, at nye målgrupper som midlertidigt
ansatte og landmænd inddrages fremover. Der lægges op til, at fonden skal råde
over et beløb på 3 milliarder euro i perioden 2014-2020. Heraf skal landmænd
højst kunne få 2,5 milliarder euro.
Sagen har været forelagt Europapolitisk Panel, der især fandt det problematisk,
at den administrative behandling af ansøgninger til Globaliseringsfonden er så
langtrukken. I gennemsnit går der 12-17 måneder, fra en kollektiv fyring sker,
til bevillingen gives til medlemsstaten, og i den periode har mange af de afskedigede selv fundet arbejde. Panelet lagde derfor vægt på, at fondens administration tilrettelægges, så der bliver mulighed for en hurtigere indgriben og fleksibilitet i anvendelsen, således at fonden kan opfylde sit formål som hurtig hjælp
til afskedigede medarbejdere.
Panelet mente endvidere ikke, at der er behov for at udvide målgruppen set fra
et dansk perspektiv, og deler dermed Folketingets Europaudvalgs synspunkt.
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Regionsudvalget (RU) har udvalgsbehandlet sagen den 8. februar, hvor der var
fremsat en række ændringsforslag fra Danske Regioner. RU’s forslag, der skal
endeligt behandles på plenaren i maj, er nu mere i tråd med regionernes interesse.
Revision af EU’s persondatadirektiv – kan få konsekvenser for dansk
sundhedsforskning (prj)
EU’s nuværende direktiv om persondata skal revideres. Det nuværende direktiv
fra 1995 er omsat i dansk lovgivning og er bl.a. relevant i forhold til sundhedsforskning, elektroniske patientjournaler mv.
EU-Kommissionen har den 25. januar fremsat et lovforslag, der skal afløse det
nuværende direktiv. Lovforslaget har især til formål at rette op på de gråzoner,
der er opstået omkring ejerskab af personlige data i forbindelse med udbredelsen af nye internetbaserede kommercielle tjenester, som facebook og google.
Det er lagt op til en form for internetgrundlov for persondata, der slår fast, at
det er dig og kun dig, der ejer data om dig selv, som er lagt på internettet. Forslaget kan dog i yderste konsekvens også svække mulighederne for højkvalitetsforskning på tværs i EU, da det også forventes at berøre de omfattende befolkningsregistre, der bruges til forskning, f.eks. kræftregistret. Hvornår og
hvordan skal man ex. adviseres og give samtykke til anvendelse af ens personlige data.
EU-Kommissionen har fremsat forslaget som en forordning og ikke et direktiv.
Det nuværende EU persondatadirektiv er implementeret i den danske persondatalov fra 2000. En forordning hverken kan eller må implementeres i national
lovgivning, men er bindende i tekstens ordlyd.
Sekretariatet følger udviklingen af EU-Kommissionens forslag. Forslaget foreligger den 14. februar endnu ikke på dansk.

Bilag
Ingen.
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Bestyrelsesmøde
den 02-03-2012
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13. Orientering om sager afsluttet i udvalgene, sagsnr. 12/335

Annette BudtzJørgensen

Resumé
Høring om borgeres muligheder for at klage over kommunalbestyrelsens eller
regionsrådets afgørelser i sager om specialundervisning, sagsnr. 12/55, hsj
Høring vedr. lovforslag og bekendtgørelse om Øfeldt Centrene, sagsnr.
11/1328, hsj
Indstilling
Det indstilles,
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Høring om borgeres muligheder for at klage over kommunalbestyrelsens
eller regionsrådets afgørelser i sager om specialundervisning, sagsnr.
12/55, hsj
Børne- og Undervisningsministeren har sendt et lovforslag i høring. Det handler om borgeres muligheder for at klage over kommunalbestyrelsens eller regionsrådets afgørelser i sager om specialundervisning.
Baggrunden for forslaget er kommunernes økonomiaftale for 2012 samt en
rapport om specialundervisning udarbejdet af den tidligere regering og KL.
Med det nye lovforslag vil regionerne ikke længere være repræsenteret i Klagenævnet for vidtgående specialundervisning. Det til trods for, at Klagenævnet
formelt behandler klager over både kommunalbestyrelsens og regionsrådets afgørelser. Danske Regioner har bemærket, at regionerne fortsat bør være repræsenteret i nævnet.
Lovforslaget betyder også, at Klagenævnets beføjelser indskrænkes på en række områder. Danske Regioner har til det bemærket, at klagenævnets indskrænkede beføjelser bør afbalanceres i forhold til børnenes og forældrenes retssikkerhed. Og der bør være klarhed om, at økonomiske hensyn ikke er et sagligt
argument for at afvise støtte til børn med behov for specialundervisning, herunder specialundervisning i en specialklasse eller en specialskole.

Bestyrelsesmøde
den 02-03-2012
Høring vedr. lovforslag og bekendtgørelse om Øfeldt Centrene, sagsnr.
11/1328, hsj
Danske Regioner har udarbejdet et høringssvar til lovforslag og bekendtgørelse
om Øfeldt Centrene.
Lovforslaget betyder, at regionerne nu skal indgå to forskellige former for aftaler med Øfeldt Centrene om de relativt få patienter, der modtager optræning på
centrene. Region Hovedstaden og Region Sjælland skal indgå en driftsoverenskomst med Øfeldt Centrene. Derudover skal der indgås en praksisoverenskomst
mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Øfeldt Centrene. Det, mener
Danske Regioner, er uhensigtsmæssige administrative vilkår.
Danske Regioner har påpeget i høringssvaret, at lovforslaget medfører øgede
udgifter for regionerne, som skal kompenseres. Derudover har Danske Regioner en række yderligere bemærkninger til lovforslaget.

Bilag
Danske Regioners høringssvar (994564).
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Bestyrelsesmøde
den 02-03-2012
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14. Næste møde, sagsnr. 12/335

Annette BudtzJørgensen

Resumé
Indstilling
Det indstilles,
at næste møde i Danske Regioners bestyrelse holdes fredag den 30-03-2012 kl.
10.30.

Sagsfremstilling
Bilag
Ingen.

Bestyrelsesmøde
den 02-03-2012
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Bestyrelsesmøde
den 02-03-2012
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15. Eventuelt, sagsnr. 12/335

Annette BudtzJørgensen

Resumé
Indstilling
Sagsfremstilling
Bilag
Ingen.

Medlemmerne af
Danske Regioners bestyrelse
m.fl.

03-02-2012
Sagsnr. 11/37
Annette BudtzJørgensen
Tel.: 3529 8263
E-mail: abj@regioner.dk

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den 27-01-2012 kl. 10:30

Deltagere:

Bent Hansen, Ulla Astman, Steen Bach Nielsen, Poul Erik
Svendsen, Thor Buch Grønlykke, Poul Müller, Anne V.
Kristensen, Birgitte Josefsen, Bente Lauridsen, Knud Andersen, Jens Stenbæk, Flemming Stenild, Jacob Isøe Klærke

Afbud:

Carl Holst, Vibeke Storm Rasmussen, Henrik Thorup, Birgitte Kjøller Pedersen, Per Tærsbøl

RegionsDirektører:

Helle Ulrichsen, Jens Andersen, Per Christiansen, Mikkel
Hemmingsen

Deltagere fra Lone Christiansen, Kristian Heunicke, Signe Friberg Nielsekretariatet: sen, Gitte Bengtsson, Katrine Tang (referent)
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1. Formandens meddelelser, sagsnr. 12/37
Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.
Resumé
Fortsat sygemelding fra Birgitte Kjøller Pedersen
Birgitte Kjøller Pedersen har meddelt, at hun er delvist raskmeldt og har genoptaget sit arbejde på halv tid, men at hun desværre må fortsætte sin sygemelding i forhold til det politiske arbejde.
Invitation til KS Landsting og Kommunedagen 2012 – 12. til 14. februar
2012 i Oslo
Formanden har modtaget en invitation til at deltage i Kommunesektorens
Landsting og Kommunedage den 12. til 14. februar 2012 i Oslo. Såfremt der
er et medlem fra bestyrelsen, der ønsker at deltage, kan det meddeles sekretariatet. Invitationen blev omdelt.
Status projekt eDagsorden
Fra næste møde – den 2. marts 2012 – overgår bestyrelsen til e-dagsorden. Det
betyder, at udsendelse af dagsorden til bestyrelsen i papir og pdf bortfalder.
Vejledning til, hvordan man aktiverer systemet, så man får en e-mail, når der
kommer en ny dagsorden (https://web.edagsorden.dk/), blev omdelt.
Ny drejning i sagen om Global Assistance Bulgarias stævning af Danske
Regioner
På Bestyrelsesmøde den 27. oktober 2011 blev orienteret om retssagen rejst af
Global Assistance mod Danske Regioner/Rejsesygesikringen. Der er tale om 4
sager rejst af Global Assistance: En stor sag, der omhandler 352 borgere - og
3 enkeltsager, der omhandler 3 borgere.
På basis af en dom afsagt i Norge har Danske Regioners advokat anbefalet, at
Danske Regioner indgår forlig i sagen om de 352 borgere.
Danske Regioner anbefaler, at vi følger advokaternes forslag, herunder at udgiften på de ca. 450.000 kr., som forliget forventes at koste, betales af regionerne efter bloktilskudsnøglen.
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Afdækning af det administrative merforbrug ved klagesager på udbudsområdet
Danske Regioner og KL undersøger i øjeblikket det administrative merforbrug
ved klagesager på udbudsområdet. Resultaterne af analysen skal præsenteres i
KL’s blad Momentum den 14. februar 2012. KL har foreslået en fælles politisk udmelding fra de to organisationer i forbindelse hermed. Danske Regioner
vil indgå i samarbejde herom.
Rapport om regionernes takststyring
KREVI offentliggør en rapport om regionernes takststyring den 27. januar
2012. Rapporten indeholder en beskrivelse af hver regions model og udviklingen fra 2007 til 2010.
Blad: ”Hvad der skal til for at få flere buspassagerer”
Danske Regioner har sammen med KL og Trafikselskaberne i Danmark udgivet bladet ”Hvad der skal til for at få flere buspassagerer”. Det understreger
enigheden mellem parterne om behovet for at sætte passagerne i
trum. Bladet har været et indstik i Danske Kommuner. Bladet blev omdelt.

2. Godkendelse af åbent referat af møde 15-12-2012 i Danske Regioners
bestyrelse, sagsnr. 12/37
Bestyrelsen godkendte referatet.
Resumé
3. Udpegning til Landssamarbejdsudvalget for Tandlægehjælp, Tandlægefonden og Landssamarbejdsudvalget for psykologer, sagsnr.
11/1188, j.nr. RLTN5530
Bestyrelsen valgte regionrådsmedlem i region Syddanmark Henrik Møller (F)
som repræsentanter til Landssamarbejdsudvalget for psykologer, og regionsrådsmedlem for i Region Sjælland Jørn Christensen (F) som repræsentant til
Landsamarbejdsudvalget for tandlæger og til Tandlægefonden.
Resumé
Regionsrådsmedlem Marianne Stendell, A, Region Hovedstaden har bedt sig
fritaget fra hvervene som medlem af Landssamarbejdsudvalget for psykologer, Landssamarbejdsudvalget for Tandlæger og Tandlægefonden.
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4. Besættelse af hverv efter afdøde Allan Schneidermann, sagsnr.
09/2213
Bestyrelsen valgte regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden Lise Müller (F)
som medlem af Løn- og Personalepolitisk udvalg og Lønningsrådet samt regionsrådsmedlem i Region Sjælland Torben Haack (F) som medlem af Rejsesygesikringens samarbejdsudvalg.
Resumé
5. Program og dagsorden for Danske Regioners generalforsamling 2012,
sagsnr. 09/3117
Bestyrelsen godkendte generalforsamlingens program/dagsorden og deltagerkreds. Dog med den ændring, at der ikke, foruden de kommunale repræsentanter fra KL’s bestyrelse og de organer, som Danske Regioner samarbejder med,
også inviteres to fra hver kommunalbestyrelse. Formanden bør derudover tage
stilling til, om ikke samtlige medlemmer af Folketinget bør inviteres.
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.
6. Fælles ramme for Folkemødet 2012, sagsnr. 09/2069
Bestyrelsen godkendte forslaget til fælles ramme for Folkemødet 2012, herunder en ramme på op til 500.000 kroner fra bestyrelsens pulje til foreningens
aktiviteter på Folkemødet.
Bestyrelsen besluttede endvidere, at støtte Bornholms Regionskommune med
100.000 kroner til afholdelse af Folkemødet 2012, og at beløbet afholdes over
bestyrelsens pulje.

Resumé
Demokratiudvalget har udarbejdet et forslag til fælles ramme for regionernes
og foreningens aktiviteter på Folkemødet 2012.
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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.

7. Danske Regioners pensionspolitik, sagsnr. 09/1976
Bestyrelsen godkendte udkast til Danske Regioners pensionspolitik, og at der
arbejdes på at etablere et grundkursus om bestyrelsesarbejde i samarbejde med
KL, samt at der afholdes årlige erfaringsmøder for de medlemmer og suppleanter af pensionskassernes bestyrelser, der er udpeget af Danske Regioner.
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.
8. Nye strukturfondsforordninger, programtilrettelæggelse efter 2013,
sagsnr. 11/1591
Bestyrelsen besluttede, 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 sker i dialog med den regionale vækstindsats, at undersøge, om dele af programmerne kan blive statsstøtte-forhåndsgodkendt i EuropaKommissionen, og at den særlige fokus på byudvikling håndteres på samme
måde som yderområdeforpligtelsen.
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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.
9. Direktiv om energieffektivitet, sagsnr. 12/37
Bestyrelsen godkendte, 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 foreslår derfor, at kravet i Kommissionens direktivforslag om energirenovering af 3 pct. af offentlige bygninger skal ses som et
gennemsnit over en flerårig periode.
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.
10. Konference om multisygdom, sagsnr. 11/2304
Bestyrelsen besluttede, at Danske Regioner indgår et samarbejde med Region
Midtjylland og Sundhedsstyrelsen om at afholde en konference om multisygdom i maj 2012, og godkendte en finansieringsmodel med fuld finansiering
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ved deltagerbetaling og at stille en underskudsgaranti på 30.000 kroner af bestyrelsens konto.

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.
11. Høringssvar på lovforslag om forenkling af rammeaftalen på specialundervisningsområdet, sagsnr. 12/45
Bestyrelsen godkendte høringssvaret om forenkling af rammeaftalen på specialundervisningsområdet.
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.
12. Høringssvar vedrørende lovforslag om ophævelse af kommunal og regional pligt til konkurrenceudsættelse, sagsnr. 11/746
Bestyrelsen godkendte høringssvar vedrørende lovforslag om ophævelse af
kommunal og regional pligt til konkurrenceudsættelse. Birgitte Josefsen kunne ikke tilslutte sig beslutningen.
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
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fastsætte regler for, hvorledes et regionsråd eller en kommunalbestyrelse skal
konkurrenceudsætte nærmere fastlagte opgaver.
13. Kvalitetsopfølgning på private sygehuse, sagsnr. 11/1501
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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.
14. Generelle orienteringer, sagsnr. 12/37
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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
15. Orienteringer om sager afsluttede i udvalgene, sagsnr. 12/37
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé
Høringssvar vedrørende implementering af direktiv for industrielle emissioner
Høring om EU-kommissionens udkast til reviderede udbudsregler
16. Næste møde, sagsnr. 12/37
Bestyrelsen besluttede, at næste ordinære møde i Danske Regioners bestyrelse
holdes den 2. marts 2012 kl. 10.30.
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Bestyrelsen forventes desuden indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde
den 9. februar med henblik på at godkende ansættelse af en ny administrerende direktør efter indstilling fra ansættelsesudvalget.
Resumé
17. Eventuelt, sagsnr. 12/37
Resumé
-

Danske Regioners budget og regnskab 2011
Kr.

Kontingentindtægter

Sekretariatsbidrag
Momsfond
Tilskud til drift af RLTN
Indtægter vedr. blodplasma
Div. Indtægter
Nettoomsætning
Omkostninger
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Driftsomkostninger ved huse
Fremmede tjenesteydelser
Mødeaktiviteter
Informationsaktiviteter
Øvrige udgifter
DSI
Tilskud andre

Budget 2011
125.562.000

Regnskab 2011
126.583.909

6.145.475

11.022.356

2.150.000

6.570.547

3.050.000

3.050.000

4.800.000

3.967.091

0

1.178.774

141.707.475

152.372.676

110.593.544

108.310.736

6.169.677

6.562.517

6.769.689

5.856.630

19.260.334

22.093.325

12.392.137

10.475.904

3.413.000

1.928.858

17.726.803

13.573.612

1.615.000

1.655.025

5.100.000

3.967.091

Omkostninger i alt

183.040.184

174.423.698

Driftsresultat - underskud

-41.332.709

-22.051.022

Finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Urealiserede kursgevinster på aktier og
Finansielle poster, netto

19.160.207

21.443.808

-15.935.297

-14.573.532

0

-7.251.368

3.224.910

-381.092

Resultat af foreningens drift - underskud

-38.107.799

-22.432.115

Projektformidling m.v.
Årets resultat - underskud

996.887
-38.107.799

-23.429.001
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Foreningsoplysninger
Danske Regioner
Dampfærgevej 22
Postboks 2593
2100 København Ø
Telefon: 35 29 81 00
Telefax: 35 29 83 00
Hjemmeside: www.regioner.dk
E-mail: regioner@regioner.dk
CVR-nummer:55832218
Oprettet 1. januar 2007
Hjemsted: København
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Regnskabsår: 2011
Direktion:
Konst. Adm. Direktør Lone Christiansen
Direktør Signe Friberg Nielsen
Direktør Gitte Bengtsson
Cheføkonom Kristian Heunicke
Bestyrelse:
Bent Hansen – formand
Carl Holst – næstformand
Anne V. Kristensen
Bente Lauridsen
Birgitte Josefsen
Birgitte Kjøller Pedersen
Flemming Stenild
Henrik Thorup Gamst
Jens Stenbæk
Knud Andersen
Per Tærsbøl
Poul Müller
Poul-Erik Svendsen
Steen Bach Nielsen
Thor Buch Grønlykke
Ulla Astman
Vibeke Storm Rasmussen

Danske Regioner

Årsrapport 2011
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Pengeinstitut:
Nordea, Hovedvejen 112, 2600 Glostrup
Revision:
BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab
Havneholmen 29, 1561 København V

Danske Regioner

Årsrapport 2011
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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Danske Regioner.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København, den 2. marts 2012

Lone Christiansen
Konst. Adm. Direktør

Søren Sørensen
Administrationschef

Den 2. marts 2012

Bestyrelse:

Bent Hansen
Formand

Carl Holst
Næstformand

Anne V. Kristensen

Bente Lauridsen

Birgitte Josefsen

Birgitte Kjøller Pedersen

Flemming Stenild

Henrik Thorup Gamst

Jens Stenbæk

Knud Andersen

Per Tærsbøl

Poul Müller

Poul-Erik Svendsen

Steen Bach Nielsen

Thor Buch Grønlykke

Ulla Astman

Vibeke Storm Rasmussen

Danske Regioner

Årsrapport 2011
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Den uafhængige revisors erklæring til bestyrelsen for Danske Regioner
PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
Vi har revideret årsregnskabet for Danske Regioner for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet
udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har
udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav
ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og
udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig
fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og
oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering,
herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for
foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at
udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en
konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere
vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige
skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for
vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Danske Regioners aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af Danske Regioners
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.
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Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget
yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund
vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
Roskilde, den 2. marts 2012
BDO Kommunernes Revision
Godkendt revisionsaktieselskab

Michael S. Nielsen
Registreret revisor
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Ledelsens årsberetning
Danske Regioner blev oprettet efter etableringen af de 5 regioner pr. 1. januar 2007. Foreningen
skal
a) understøtte og udvikle det regionale demokratiske niveau i Danmark,
b) varetage regionernes fælles interesser, herunder sikre de økonomiske rammer, og støtte
regionerne i deres opgaveløsning, så de har bedst mulige vilkår for at løse deres opgaver
effektivt og på et højt fagligt niveau,
c) varetage regionernes interesser vedr. de regionalt ansattes løn- og ansættelsesforhold,
d) alene eller i samarbejde med andre oprette og drive virksomheder, der kan bistå regionerne
ved løsningen af disses opgaver.
Regnskabet er opstillet i overensstemmelse med principperne i årsregnskabslovens bestemmelser
for klasse A-virksomheder.
Danske Regioners resultatopgørelse udviser et underskud på 23,4 mio.kr. Underskuddet størrelse
påvirkes af urealiserede kurstab på 7,3 mio. kr. på værdipapirer og fra udgifter på 1 mio. kr. til
projekter, der er bevilliget som flerårige rammebevillinger.
Den almindelige foreningsdrift udviser således et underskud på 15,1 mio. kr. Der var i 2011
beskæftiget 168 fuldtidsmedarbejdere mod 173 i 2010.
Som følge af Momsfondets nedlæggelse ydes tilskuddet til drift af Regionernes lønnings- og
takstnævn (RLTN) nu via finansloven. Der er i 2011 udbetalt et tilskud på godt 3 mio. kr., der er
anvendt til delvis kompensation af udgifterne til drift af RLTN.
Danske Regioners balance pr. 31. december 2011 balancerer med 760,4 mio. kr. Egenkapitalen
udgør ultimo 2011 425,1 mio. kr. mod 448,6 mio. kr. primo året.
Pakhus E er indrettet med erhvervslejemål, der alle udlejes på almindelige markedsvilkår.
Der er ikke siden regnskabsafslutningen indtruffet forhold eller transaktioner med væsentlig
indflydelse på foreningens finansielle stilling, hvortil der ikke allerede er taget hensyn i
årsrapporten.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for 2011 er aflagt i overensstemmelse med principperne i årsregnskabslovens
bestemmelser for klasse A-virksomheder.
Om den anvendte regnskabspraksis kan oplyses følgende:
Resultatopgørelsen
Indtægter og omkostninger periodiseres, så det enkelte regnskabsår så vidt muligt kun indeholder
årets indtægter og udgifter.
Nettoomsætning
Indeholder kontingenter beregnet efter befolkningsopgørelser pr. 1. januar i regnskabsåret, tilskud
samt indtægter vedrørende ydelse af sekretariatsbistand.
Personaleomkostninger
Indeholder samtlige personaleomkostninger, herunder beregnede omkostninger som følge af
ændringer i feriepengeforpligtelser og pensionsforpligtelser.
Afskrivninger
Indeholder årets omkostninger til lineære afskrivninger på anlægsaktiver, beregnet over aktivernes
levetid. Inventar, IT m.v. afskrives fra året efter anskaffelsesåret.
Finansielle poster
Indeholder renter m.v. af likvide beholdninger samt periodiserede renter og modtaget udbytte af
værdipapirbeholdninger (kapitalforvaltning) samt urealiserede kursgevinster/tab.
Skat
Danske Regioner er ikke skattepligtige af erhvervsindtægter.
Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Software m.v. er indregnet i balancen til kostpris og afskrives efterfølgende over aktivets
økonomiske levetid.
Materielle anlægsaktiver
Ejendomme er indregnet til anskaffelsessummen pr. 1. januar 2007 med fradrag af akkumulerede
afskrivninger.
Forbedringer på ejendomme, øvrige anlægsaktiver, herunder edb-udstyr og inventar samt
indretning af erhvervslejemål i Pakhus E optages til anskaffelsessummen med fradrag af
akkumulerede afskrivninger.
Levetider
Der anvendes lineære afskrivninger af anskaffelsessummen over følgende levetider
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Aktivtype
Immaterielle aktiver
Bygninger
Tekniske installationer
Indretning af erhvervslejemål

Levetider (år)
5
60-70
20-25
10

Inventar, it-udstyr mv.
Trykkerimaskiner
Kopiprintere

3 efter anskaffelsesår
2
5

Værdipapirer
Finansielle anlægsaktiver består af investeringsforeningsbeviser og obligationer.
Værdipapirerne forvaltes af Nordea og er indregnet til kursværdi pr. 31.12.2011.
Kursreguleringer optages i resultatopgørelsen.
Passiver
Langfristede gældsforpligtigelser
Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på
balancetidspunktet.
Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden
gæld, måles til nominel værdi.
Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.
Kortfristet gæld
Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kommuner og regioner optages med restværdien på
balancetidspunktet.
Feriepengeforpligtelsen opgøres for personale med ret til ferie med løn på baggrund af
registreringer i lønsystemet.
Ændringen i feriepengeforpligtelsen fra primo til ultimo er indregnet i resultatopgørelsen.
Interimskonti
Interimskonti indeholder overenskomstmidler til udvikling af fælles regionale personale
udviklingsprojekter samt midler til tværregionale projekter.
Hensættelser
Tjenestemandsforpligtelser
Danske Regioners tjenestemandspensionsforpligtelse er delvis dækket ved forsikring i Sampension
A/S. Tjenestemandspensionsforpligtelsen er optaget til indskudsværdien ultimo 2011 af den
manglende forsikringsmæssige dækning uden eventuel rådighedsløn. Forpligtelsen omfatter
erhvervsaktive tjenestemænd og pensionister. I beregningen anvendes en pensionsalder på 65 år.
Regulering af forpligtelserne foretages via resultatopgørelsen.
Opskrivningshensættelser
Vedrører tidligere opskrivninger af ejendomme til den offentlige vurdering pr. 1. oktober 2006.
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Noter til driftsregnskab og balance
Der er udarbejdet noter til henholdsvis resultatopgørelse og balance i det omfang, der er væsentlige
forhold, som bør belyses.
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Resultatopgørelse

Note

2011

2010

1

152.372.676
152.372.676

148.951.331
148.951.331

2

108.310.736
10.476.113
59.550.445
178.337.294

110.583.471
10.232.298
62.807.565
183.623.333

-25.964.618

-34.672.002

21.443.808
10.659.935
-7.251.368
3.532.505

22.001.598
11.616.650
11.342.672
21.727.620

-22.432.113

-12.944.382

996.887
-23.429.001

4.116.551
-17.060.932

Forslag til resultatdisponering:
Overføres til egenkapitalen

-23.429.001

-17.060.932

Disponeret i alt

-23.429.001

-17.060.932

Nettoomsætning
Bruttoresultat
Omkostninger
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Andre driftsomkostninger
Omkostninger i alt

3

Driftsresultat
Finansielle poster
4
5

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Urealiserede kursgevinster
Finansielle poster, netto
Resultat af foreningens drift

6

Projektformidling mv.
Årets resultat - underskud
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Balance pr. 31. december 2011

Note

2011

2010

Aktiver
7

Software
Immaterielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger
Øvrige anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver

8

Anlægsaktiver (IMM. & MAT.) i alt
9

Værdipapirer
Finansielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver i alt
Tilgodehavender fra tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Tilgodehavender

Likvide beholdninger

10

Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt
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1.279.135
1.279.135

897.895
897.895

375.815.889
6.045.356
381.861.244

383.568.833
4.313.117
387.881.950

383.140.379

388.779.845

328.317.205
328.317.205

371.572.371
371.572.371

711.457.584

760.352.216

35.508.428
1.553.458
37.061.886

23.131.143
29.964.001
53.095.143

11.906.466

2.905.906

48.968.352

56.001.049

760.425.936

816.353.265
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Note

2011

2010

Passiver
Egenkapital primo
Regulering vedr. gældsbrev
Overført resultat
Opskrivningshenlæggelse
Egenkapital i alt

363.923.421
0
-23.429.001
84.631.170
425.125.590

377.574.353
3.410.000
-17.060.932
84.631.170
448.554.591

Tjenestemandspensioner
Hensatte forpligtelser i alt

40.215.763
40.215.763

41.547.212
41.547.212

Prioritetsgæld
Langfristede gældsforpligtelser

11

169.870.696
169.870.696

186.457.762
186.457.762

Kortfristet gæld
Kassekredit
Interimskonti
Kortfristede gældsforpligtelser

12

37.845.850
24.863.218
62.504.822
125.213.890

48.811.098
30.973.842
60.008.758
139.793.699

Gældsforpligtelser i alt

295.084.586

326.251.461

Passiver i alt

760.425.936

816.353.265

13

Eventualposter mv.
Pantsætning og sikkerhedsstillelser
Regnskab for Videncenter for Jordforurening
Regnskab for Regionernes Sundheds IT organisation
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Noter

2011
1

Nettoomsætning
Kontingent Danske Regioner
Kontingent Videncenter for Jordforurening
Kontingent Regionernes Sundheds IT organisation
Momsfondet
Tilskud til drift af RLTN
Sekretariatsbidrag
Øvrige indtægter

2

116.833.909
6.726.000
3.024.000
6.570.547
3.050.000
11.022.356
5.145.864
152.372.676

116.295.738
6.697.033
1.500.000
8.125.183
2.985.000
7.788.492
5.559.884
148.951.331

110.196.178
-1.331.449
-553.994
108.310.736

110.307.515
-2.127.396
2.403.351
110.583.471

168
2
1
16

173
2
1
16

5.856.630
5.538.832
3.557.826
3.033.068
9.963.600
10.475.904
1.928.858
13.573.612
1.655.025
3.967.091
59.550.445

5.945.818
1.297.000
5.004.990
2.681.284
12.246.818
11.182.500
2.407.561
15.072.649
1.614.750
5.354.198
62.807.565

Personaleomkostninger
Lønninger og gager
Regulering af hensættelse af pension
Regulering af feriepengehensættelse

Antal fuldtidsbeskæftigede i gennemsnit
Antal tjenestemænd
Antal opsatte tjenestemænd
Antal tjenestemandspensionister
3

2010

Andre driftsomkostninger
Driftsomkostninger ejendomme
Bestyrelsespulje
Beredskabspulje
DSI puljer
Øvrige fremmede tjenesteydelser
Mødeaktiviteter
Informationsaktiviteter
Øvrige udgifter
DSI tilskud
Tilskud
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4

7

-10.871.139
-10.572.669
-21.443.808

-13.473.925
-8.527.673
-22.001.598

3.231.101
7.324.125
104.708
10.659.935

3.590.189
7.895.685
130.776
11.616.650

Finansielle omkostninger
Regionernes Hus
Pakhus E
Renter, gebyrer

6

2010

Finansielle indtægter
Afkast kapitalforvaltning
Lejeindtægt Pakhus E

5

2011

Tidligere
anvendt

Projektformidling mv.
Projektbevillinger (bevilling)
De danske amter 1970-2006 (1,8 mio.kr.)
Vidensdeling fremtidens sygehuse (4 mio.kr.)
Projektbevilling i alt (5,8 mio. kr.)

274.355
722.532
996.887

1.500.000
0
1.500.000

Ekstraordinære omkostninger i alt

996.887

1.500.000

1.123.739
758.856
0
1.882.595

998.660
125.079
0
1.123.739

225.845
0
377.616
603.460

0
0
225.845
225.845

1.279.135

897.895

Immaterielle anlægsaktiver
Kostpris 1.1
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb
Kostpris 31.12
Af- og nedskrivninger 1.1
Af- og nedskrivninger på afhændende aktiver
Årets af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger 31.12
Regnskabsmæssig værdi 31.12
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8

Materielle anlægsaktiver
Grunde og
bygninger
226.719.375
0
0
226.719.375

Øvrige anlægsaktiver
2.889.522
4.077.793
0
6.967.315

17.224.895
0
4.359.033
21.583.928

1.218.605
0
1.769.424
2.988.029

Regnskabsmæssig værdi 31.12

205.135.447

3.979.286

Offentlig ejendomsværdi pr. 31.12.10

170.000.000

Regionernes hus
Kostpris 1.1
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb
Kostpris 31.12
Af- og nedskrivninger 1.1
Af- og nedskrivninger på afhændende aktiver
Årets af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger 31.12

Grunde og
bygninger
184.000.000
0
0
184.000.000

Øvrige anlægsaktiver
5.761.288
0
0
5.761.288

13.349.872
0
3.337.468
16.687.340

3.119.089
0
576.129
3.695.218

Regnskabsmæssig værdi 31.12

167.312.660

2.066.070

Offentlig ejendomsværdi pr. 31.12.10

155.000.000

Pakhus E
Kostpris 1.1
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb
Kostpris 31.12
Af- og nedskrivninger 1.1
Af- og nedskrivninger på afhændende aktiver
Årets af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger 31.12
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Grunde og
bygninger
3.650.000
0
0
3.650.000

Gripsholm
Kostpris 1.1
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb
Kostpris 31.12

Af- og nedskrivninger 1.1
Af- og nedskrivninger på afhændende aktiver
Årets af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger 31.12

0
0
0
0

Regnskabsmæssig værdi 31.12

3.367.782

0

Offentlig ejendomsværdi pr. 31.12.10

2.850.000

Grunde og
bygninger
205.135.447
167.312.660
3.367.782
375.815.889

Offentlig ejendomsværdi pr. 31.12.10

Øvrige anlægsaktiver
3.979.286
2.066.070
0
6.045.356

327.850.000

2011

2010

Finansielle anlægsaktiver
Aktier i KP & LPA Holding
Aktier i portefølje Nordea
Obligationer

10

0
0
0
0

225.775
0
56.444
282.218

Materielle anlægsaktiver
Regionernes hus
Pakhus E
Gripsholm
Regnskabsmæssig værdi 31.12

9

Øvrige anlægsaktiver

42.451
67.380.467
260.894.287
328.317.205

42.451
77.346.712
294.183.208
371.572.371

467.490
11.438.976
11.906.466

2.454.009
451.897
2.905.906

Likvide beholdninger
Checkdisponible indskud
Porteføjle Nordea
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2011
11

Regionernes Hus
Pakhus E
Pakhus E depositum

12

53.925.930
110.841.177
5.103.589
169.870.696

60.323.962
120.917.647
5.216.153
186.457.762

878.622
21.523.520
15.382.142
61.565
37.845.850

2.339.953
30.402.969
15.936.136
132.041
48.811.098

33.730.211
-174.932
28.949.543
62.504.822

32.480.158
1.255.889
26.272.711
60.008.758

Kortfristet gæld
Moms
Øvrige kreditorer
Feriepengeforpligtigelse
Mellemregning mellem årerne

13

2010

Langfristet gæld

Interimskonti
Overenskomstparter
Eksterne Institutioner
Projekter

Noter hvortil der ikke henvises til i regnskabet
14

Eventualposter mv.
Renteswap med vilkår

Swap-aftale med variabel rente på et 20
årigt lån optaget i forbindelse med køb
af Pakhus E. Aftalen nedbringes med
10 mio. kr. årligt og udgør ultimo 2011
111 mio. kr.

Huslejekontrakt i Bruxelles
Uopsigelig husleje kontrakt udløber 31.
december 2015. Årlig husleje € 51.050.

15

Pantsætninger og sikkerhedsstillelse
Ingen.
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16

Regnskab Videncenter for Jordforurening

2010

Indtægter kontingent

6.726.000

6.697.033

Personaleudgifter
Fremmede tjenesteydelser
Afholdte konferencer
Øvrige driftsudgifter
Udgifter i alt:

2.653.334
1.882.255
571.320
868.256
5.975.165

2.588.510
2.803.857
425.458
1.041.620
6.859.445

750.835

-162.412

Indtægter kontingent

3.024.000

1.500.000

Personaleudgifter
Fremmede tjenesteydelser
Øvrige driftsudgifter
Udgifter i alt:

2.350.118
148.292
492.628
2.991.037

612.609
262.803
125.951
1.001.363

32.963

498.637

Uforbrugte midler til overførsel
17

2011

Regnskab Regionernes Sundheds IT organisation

Uforbrugte midler til overførsel
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NOTAT

15-11-2011
Sag nr. 09/2069
Dokumentnr. 51997/11

Forslag til fortsat kommissorium og nyt arbejdsprogram for Demokratiudvalgets arbejde 2012-2013

Kommissorium
Demokratiudvalget rådgiver bestyrelsen om udvikling af det regionale demokrati, herunder politikerroller, borgerinddragelse mm. med udgangspunkt i det samlede regionale opgavefelt.
Demokratiudvalget arbejder overordnet med udvikling af gode rammebetingelser for politikere i arbejdet med udvikling af velfærdsydelser/systemer, udvikling af politikerroller og den politiske dialog på tværs af
sektorer og niveauer, udvikling af generiske uddannelses- og udviklingsinitiativer, samt konkrete landsdækkende arrangementer, såsom borgertopmøder og andre dialogarrangementer.
Arbejdsform
Demokratiudvalget forventes at holde 6-8 møder årligt.
Periode
Demokratiudvalget fortsætter valgperioden ud.
Foreløbigt arbejdsprogram for 2012-2013
Udvalgets initiativer på dets hovedområder fortsætter ind i 2012-13, hvor
der vil være opfølgning på de igangsatte opgaver: Borgertopmøder, politisk
kodeks og uddannelseskurserne.
Herudover vil fokus i en kommende periode være på følgende initiativer og
områder:

Eva M. Weinreich-Jensen
Tel. 3529 8415
E-mail: Ewj@regioner.dk

1. Inddragelsesdemokrati
Nye tilgange til inddragelse af borgerne kan være det middel, der kan give
det repræsentative demokrati på regionalt plan en mere tydelig platform.
Demokratiudvalget skal etablere og finde frem til de rette platforme, så det
er med regionerne man mødes om centrale emner, fordi regionerne tør gå
foran med initiativer, der understøtter udvikling, fornyelse og dialog
•

Målgruppen er som udgangspunkt alle borgere. Men der skal være særligt fokus på unge, nydanskere eller andre, som vi hidtil har haft svært
ved at engagere. Lancering af en strategi på Folkemødet 2012

•

Der skal også være særligt fokus på civilsamfundet/foreningslivet og
de personer, som er aktive der. Det kan både være brugerorganisationer
og frivillige. F.eks. ved facilitering af foreningsnetværk

•

Demokratiudvalget forbereder Danske Regioners deltagelse i næste
års Folkemøde den 14.-17. juni 2012, og i givet fald 2013

•

Hvordan definerer vi i fremtiden de folkevalgte politikeres rolle?
Hvis vi åbner demokratiet endnu mere op, hvordan er så regionspolitikernes rolle? Hvad repræsenterer de og hvordan kan de gøre det? Udvalget vil se på, hvordan det repræsentative demokrati fungerer i tæt
parløb med et ”inddragelsesdemokrati”

2. Rekruttering og nye vælgere/v. valget 2013
Regionalvalget 2013 skal forberedes i relation til at øge stemmeafgivelsen
og få folk til at interesse sig for, hvor det er man kan gøre en forskel via regionerne.
•

Rekruttering af nye politikere: Hvad kan vi gøre for at forsøge at tiltrække nye og gerne unge politikere til at opstille til regionsrådene?
Lancering af en strategi på Folkemødet 2012

•

Oplyse og interessere nye vælgere om valget: Hvad kan vi gøre for at
gøre valget til en succes? Skal vi udvikle nye måder at snakke med de
unge og de andre, altså dem der ikke går ned og stemmer, og som ikke
kender regionerne alt for godt? Lancering af en strategi på Folkemødet
2012 (jf. punkt 1)

Det undersøges, om der kan samarbejdes med KL om de to områder.
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3. Politisk empowerment
Når de regionale politikere møder borgerne er det vigtigt at de har et solidt
kendskab til, hvordan det regionale spillerum er, og hvilke overordnede regler, som vi følger, hvad enten det er EU-retslige regler, DRG-systemet eller
andet.
•

I 2012 vil der blive holdt uddannelseskurser om EU og psykiatrien og
der vil blive fremsat forslag til nye kurser i 2013

•

Herudover er en workshop om Politisk kodeks planlagt

•

Udvalget vil have som fast punkt på dagsordenen, at følge Europarådets kommunalkongres – orienteringspunkt

4. Samarbejde med forskningen
De højere uddannelsesinstitutioner har en række forskere, der både pt. og i
fremtiden vil arbejde med projekter, der går ind over regionernes områder.
F.eks. den forskning, der udføres i relation til, hvordan ny inddragelsesmetoder påvirker det repræsentative demokrati, unge og demokratiet mm.
•

Det kan følges i form af uformelle drøftelser med udvalget, og/eller oplæg fra forskerne. Metoden kan medvirke til at sikre et højt oplysningsniveau for begge parter og at forskerne kan i givet fald bidrage til
de konkrete initiativer, som Demokratiudvalget arbejder med.

NOTAT

20-04-2010
Sag nr. 10/935
Dokumentnr.

Kommissorium

Annette Budtz-Jørgensen
Tel. 3529 8263
E-mail: Abj@regioner.dk

Ad-hoc-udvalget for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde
Ad-hoc-udvalget for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde
(Sundhedsinnovationsudvalget) rådgiver bestyrelsen om regionernes
vilkår og muligheder for sundhedsinnovation, såsom udvikling af nye
behandlingsmetoder, teknologier, produkter og processer, der understøtter kvalitet, effektivitet og vækst i erhvervslivet samt nye arbejdspladser.
Sundhedsinnovationsudvalget arbejder overordnet med
•

kommercialisering af sygehusforskning, herunder støttesystemer
herfor

•

vilkår og muligheder for offentligt-privat samarbejde om sundhedsinnovation

•

sundhedsinnovation gennem strategiske indkøb og i forbindelse
med hospitalsbyggeri

•

behovet for og effekterne af innovationsstøttesystemer og kompetencer, der kan understøtte innovation på sundhedsområdet

•

vilkår for finansiering af sundhedsinnovation, såvel offentlige ordninger som det private kapital- og venturemarked

•

innovation som parameter for at skabe attraktive arbejdspladser fx i
form af brugerdreven innovation og uddannelser i innovation

•

vilkår og udviklingsmuligheder såvel som eventuelle barrierer for
sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

• formidling af resultater og effekter af samarbejde mellem sundhedsinnovation og erhverv
Arbejdsform
Sundhedsinnovationsudvalget forventes at holde 6-8 møder årligt.
Periode
Sundhedsinnovationsudvalget nedsættes for en 2-årig periode fra 2010 til
2012. Ved udløb af perioden evalueres Sundhedsinnovationsudvalgets arbejde.
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Økonomi- og Indenrigsministeriet
Fremsendt pr. mail

10-02-2012

Sag nr. 12/322
Dokumentnr. 5589/12
Kirsten Jørgensen

Svar på høring vedr. lovforslag om analyse- og forskningsinstitut for
kommuner og regioner
Danske Regioner har den 20. januar 2012 modtaget udkast til forslag til lov
om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner i regioner i høring. Indledningsvist skal bemærkes, at det ikke har været muligt at foretage en politisk behandling af lovforslaget inden høringsfristens udløb. Der tages derfor
forbehold for den efterfølgende politiske behandling af høringen.
Danske Regioner tager til efterretning, at lovforslaget indebærer sammenlægning af AKF, DSI og KREVI og har i øvrigt følgende bemærkninger til
lovforslaget:
1.

Det fremgår af § 2, stk. 1, at analyse- og forskningsinstituttet udfører
analyser samt udarbejder og formidler anvendelsesorienteret og praksisnær forskning på kommunernes og regionernes forskningsområder.
Det er herudover væsentligt, at instituttet kan udføre forsknings- og analysevirksomhed vedrørende rammebetingelserne for regioner og kommuner og indflydelsen heraf på kvalitet og effektivitet og sammenhæng
i regionernes og kommunernes opgaveløsning.
Det skal derfor foreslås, at dette kommer til at fremgå eksplicit af lovbestemmelsen vedr. instituttets opgaver. Danske Regioner har i den
sammenhæng bemærket, at det fremgår af afsnit 3.2 i de almindelige
bemærkninger til lovforslaget, at ”Forskningsarbejdet skal være med til
at skabe et solidt og forskningsbaseret fundament for instituttets analyser og bl.a. belyse, hvordan samspillet mellem præstationer, rammer, og
styringsmodeller påvirker kommunernes og regionernes opgaveløsning
og effektivitet.”

Tel. 35 29 81 89
E-mail: kj@regioner.dk

2.

Det fremgår af de almindelige bemærkninger til lovforslaget (afsnit
3.3), at instituttets overordnede prioritering skal foregå i samspil med
Økonomi- og Indenrigsministeriets virksomhed. Det nye institut vil
imidlertid komme til at beskæftige sig med et opgavefelt, som er bredere end Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhed, hvilket bør afspejles i instituttets overordnede prioritering. Således bør instituttets
overordnede prioritering også ske i samspil med regioners og kommuner virksomhed og relevante fagministerier.

3.

Så vidt Danske Regioner kan se ud af lovforslagets § 4, er det kun offentlige aktører, der - mod betaling - kan rekvirere ydelser hos instituttet. Også private, almennyttige og halvoffentlige aktører kan imidlertid
have interesse i at få udført analyser mv. vedrørende kommuners og regioners opgavefelt hos instituttet. Således har både organisationer, private virksomheder, fonde mv. i tidens løb rekvireret opgaver hos f.eks.
DSI.
Dette styrker dels det økonomiske grundlag for instituttet. Dels bidrager
de analyser mv. som rekvireres af andre end offentlige myndigheder mv.
til et bredere syn på opgaveløsningen, end analyser og forskning, som
alene rekvireres ud fra et myndighedsperspektiv. Det er derfor Danske
Regioners opfattelse, at det bør være muligt for andre end offentlige aktører at rekvirere opgaver hos instituttet.

4.

Det fremgår af lovforslaget, at instituttets årsprogram, budget, årsberetning og regnskab skal godkendes af økonomi- og erhvervsministeren.
Det er efter Danske Regioners opfattelse vigtigt, at denne godkendelsesbeføjelse tolkes snævert, hvis instituttet skal være reelt uafhængigt,
således som det fremhæves i lovforslaget.

5.

Det fremgår videre, at økonomi- og erhvervsministeren skal have alle
instituttets udgivelser tilsendt til orientering 14 dage inden offentliggørelsen.
Den sidste fase inden offentliggørelse af en rapport er imidlertid ofte
presset. Kravet om, at ministeren skal have udgivelserne tilsendt så lang
tid som 14 dage forinden, vil medføre, at den tidsplan, som opgaverekvirenten – eksempelvis Danske Regioner – har ifm. offentliggørelsen
(presseaktivitet, orientering af baglandet mv.) vil blive yderligere presset, end den meget ofte er i forvejen. Derfor bør kravet om, at ministeren skal orienteres forud for offentliggørelse, udgå af loven eller modi-
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ficeres markant, enten ved at fristen forkortes væsentligt eller ved at
orienteringen sker på et andet grundlag end den endelige rapport.
6.

Danske Regioner er i øvrigt enig i et generelt princip om, at alle instituttets analyser, forskningsrapporter mv. skal offentliggøres. Dog bør
der i velbegrundede tilfælde kunne foretages undtagelser fra dette offentliggørelseskrav.

Med venlig hilsen

Kirsten Jørgensen
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NOTAT

Fælles indsats til forbedring af mobildækningen
Der er enighed mellem KL, Danske Regioner, telebranchen og Erhvervsog Vækstministeriet om en fempunktsplan, som skal bidrage til en endnu
bedre mobildækning for borgere og virksomheder og være med til at sikre
Danmarks position som førende IKT-nation.
Parterne er overordnet enige om at:
•

Den fortsatte udbygning og udvikling af infrastruktur til
telekommunikation er en opgave af stor samfundsmæssig
betydning, som vil kunne åbne for nye muligheder for borgere,
virksomheder og offentlige aktører.

•

De kommende år vil kræve omfattende investeringer i ny
infrastruktur for at sikre udbredelsen af mobiltelefoni og nye
hurtige mobile datatjenester, som mobilt bredbånd.

•

Staten, telebranchen, regioner og kommuner vil bidrage til løsning
af de barrierer, der eksisterer for en øget mobildækning.

Parterne er enige om følgende konkrete initiativer:
•
•

•

•

•

Selskaberne vil investere mellem 6-6,5 mia. kr. i udbygning af
mobilnet (dækning og kapacitet) de kommende tre år.
Telebranchen, KL og Danske Regioner vil tage initiativ til en øget
dialog mellem kommuner, regioner og teleselskaber i forhold til
masteplaceringer.
Telebranchen, KL og Erhvervsstyrelsen vil sammen bidrage til, at
rammerne for en forbedret mobildækning er på plads. Det kan
bl.a. være i forhold til vejledning og best practice om byggesagsbehandling, teleselskabernes ansøgninger, krav ved udbud af mobiltelefoni samt bedre oplysninger til forbrugerne om mobiltelefoners antenneforhold mv.
Erhvervsstyrelsen vil i samarbejde med telebranchen, KL og Danske Regioner iværksætte en kortlægning over mobildækningen, så
udviklingen i dækning og oplevelsen heraf kan følges.
Erhvervsstyrelsen undersøger de tekniske, økonomiske og juridiske barrierer for øget mobildækning, som skal munde ud i en
konkret handlingsplan medio 2012.

Parterne vil løbende gøre status over initiativerne og udviklingen i mobildækningen første gang inden udgangen af 2012.

9. februar 2012

Til børne- og undervisningsministeren

04-01-2012
Sag nr. 12/55

Høringssvar til lovforslag om tilpasning af klagereglerne til en mere
inkluderende folkeskole
Danske Regioner modtog den 12. december høring over forslag til lov om
ændring af lov om folkeskolen vedrørende tilpasning af klagereglerne til en
mere inkluderende folkeskole. De følgende bemærkninger skal tages med
forbehold for politisk behandling af høringssvaret i Danske Regioner.
Klagenævnets sammensætning
Lovforslaget indebærer for det første, at Danske Regioner ikke længere skal
beskikke et medlem til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning.
Det betyder, at klagenævnet vil bestå af to repræsentanter fra Kommunernes Landsforening og to repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer.
Baggrunden for denne del af lovforslaget er, at klagenævnet siden strukturreformen kun har modtaget to klagesager om indholdet af foranstaltningen
på de regionale undervisningstilbud.
Idet regionerne har forsyningsforpligtelsen på specialundervisningsområdet, mener Danske Regioner derfor, at regionerne bør være repræsenteret i
klagenævnet. I øvrigt er det rimeligt, at regionerne er repræsenteret i et klagenævn, hvor der formelt kan behandles klager over regionsrådets beslutninger. Desuden er Danske Regioner af den overbevisning, at behandling af
klagesager også har et lærende og udviklende formål fremfor blot at afdække om kommunalbestyrelsens/regionsrådets afgørelse skal omstødes.
Klagenævnets beføjelser
Lovforslaget indebærer for det andet, at klagenævnets beføjelser ændres,
således at de bliver tilpasset til en målsætning om, at flere børn inkluderes i
den almindelige folkeskole. Det betyder, at klagenævnet kun kan ændre
kommunalbestyrelsens afgørelse om et undervisningstilbud i den alminde-

lige folkeskole til et undervisningstilbud i specialklasse eller specialskole,
hvis vægtige faglige grunde taler herfor. Det er ikke nærmere specificeret,
hvad der kan udgør en vægtig faglig grund.
Desuden foreslås det, at klagenævnet kun kan ændre en kommunal afgørelse, hvis nævnet vurderer, at et andet undervisningstilbud klart i højere grad
imødekommer elevens undervisningsbehov. Det er ikke nærmere specificeret, hvad klart i højere grad vil sige.
Endeligt forslås det, at klagenævnet ikke kan træffe afgørelse om at henvise
en elev til en specialkasse på en bestemt skole eller en bestemt specialskole.
Danske Regioner mener, at disse begrænsninger i klagenævnets beføjelser,
bør afbalanceres i forhold til børnenes og forældrenes retssikkerhed. Det
kan f.eks. tilgodeses ved, at der udarbejdes klarere vejledninger på området.
F.eks. bør det i en vejledningen klart fremgå, at økonomiske hensyn ikke er
et sagligt argument for at afvise støtte til børn, der har behov for specialundervisning, herunder specialundervisning i en specialklasse eller en specialskole.

Med venlig hilsen
Tommy Kjelsgaard
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