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Side 2

1. Formandens meddelelser, sagsnr. 12/1047
Resumé
Det hele sundhedsvæsen
Der forventes arrangeret en fælles SundhedsCamp med KL i efteråret 2012.
Bestyrelsen vil blive orienteret nærmere efter sommerferien.
Undersøgelse vedr. deltidsbeskæftigelse
På baggrund af overenskomstforhandlingerne i 2011 blev det aftalt, at RLTN
sammen med Sundhedskartelettet, KTO, FOA og AC skulle gennemføre et
fælles forskningsprojekt vedr. deltidsarbejde på de regionale arbejdspladser.
Projektet udføres af forskere fra Århus Universitet og resultatet offentliggøres
den 15. juni 2012. Oversigt over rapportens hovedresultater samt rapportens
sammenfatning blev omdelt (og eftersendt efter mødet).
Høreapparatområdet
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har præsenteret et forslag til en ny
struktur på høreapparatområdet på et møde i Folketingets Sundhedsudvalg den
11. juni 2012. Forslaget lægger op til, at regionerne får det samlede myndighedsansvar og finansieringsansvar for udlevering af høreapparater i offentligt
og privat regi.
Pakkeforløb i psykiatrien
De første 9 pakkeforløb i psykiatrien forventes at blive godkendt til implementering i den kommende uge. Implementeringen vil ske frem til årsskiftet.

2. Godkendelse af åbent referat af møde 25-05-2012 i Danske Regioners
bestyrelse, sagsnr. 12/1047
Bestyrelsen godkendte referatet.
Resumé
3. Forlængelse af Europapolitisk Panel, sagsnr. 11/1015
Bestyrelsen forlængede Europapolitisk Panels mandat til udgangen af valgperioden med den nuværende medlemssammensætning og med Knud Andersen
som international talsmand som leder af panelet. Bestyrelsen godkendte fore-
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lagte forslag til kommissorium, at panelet som hidtil mødes fire gange om året
og at der fortsat ikke udbetales særskilt honorar for medlemskab af panelet.
Resumé
Danske Regioners Europapolitiske Panel foreslås forlænget foreløbig indtil
udgangen af indeværende valgperiode. Funktionen vil være den samme som
hidtil, således at Europapolitisk Panel fortsat skal være rådgivende i forhold til
bestyrelsen vedrørende forhold, der relaterer sig til EU-politikken. Desuden
har Europapolitisk Panel til formål at bidrage til øget dialog med og forankring af EU-politikken i regionsrådenes arbejde. Dette arbejde slutter ikke
med udgangen af det danske EU-formandskab, som var det oprindelige sluttidspunkt for Europapolitisk Panel.
4. Indspil til ministerudvalg for ungdomsuddannelser, sagsnr. 12/428
Bestyrelsen drøftede udkast til oplægget ”Bedre ungdomsuddannelser - en
forudsætning for regional vækst og udvikling”. Efter indstilling fra udvalget
for regional udvikling vedtog bestyrelsen en anbefaling om at mindst 35 % af
en ungdomsårgang skal gennemføre en erhvervsuddannelse og at det er en
forudsætning, at der er praktikpladser. Sekretariatet færdiggør oplægget på
baggrund af drøftelsen.
Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner fremsender oplægget om ”Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser”, samt oplægget ”Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling” til ministerudvalget.
Resumé
Sekretariatet foreslår, at Danske Regioners oplæg om Kvalitet i fremtidens
sundhedsuddannelser fremsendes til ministerudvalget for ungdomsuddannelserne med en fremhævning i følgebrevet af de anbefalinger og forslag i oplægget, der vedrører erhvervsuddannelserne. Oplægget er tidligere godkendt
af bestyrelsen. Desuden fremsendes et oplæg Bedre ungdomsuddannelser – en
forudsætning for regional vækst og udvikling. Dette oplæg er baseret på regionernes positive erfaringer fra indsatsen for at få 95 procent af en ungdomsårgang til at gennemføre en ungdomsuddannelse, som del af den regionale
vækst- og udviklingsopgave. En væsentlig udfordring for erhvervsuddannelserne er, at søgningen falder år for år. Samtidig er efterspørgslen efter faglært
arbejdskraft på det private arbejdsmarked stigende. Et konkret forslag i op-
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lægget er derfor en national målsætning om, at 30 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en erhvervsuddannelse.
5. Analyse af fordelingsudvalgenes rolle og praksis, sagsnr. 12/1025
Bestyrelsen fandt, at fordelingsarbejdet i de regionale fordelingsudvalg i dag
fungerer efter hensigten, idet næsten alle elever får tilgodeset deres uddannelsesønsker. Danske Regioner skal arbejde for, at fordelingsarbejdet i højere
grad it-understøttes, at kapaciteten styres bl.a. via fordelingsudvalgene, så regioner og skoler i fællesskab bidrager til, at den samlede kapacitet udnyttes
bedst muligt, samt at udbud i yderområder kan bevares. Endvidere er der behov for, at de erhvervsgymnasiale uddannelser indgår i de regionale fordelingsudvalg, da eleverne søger på tværs af de gymnasiale ungdomsuddannelser, samt at der lovgivningsmæssigt kan etableres mulighed for, at de forpligtende samarbejder og regionale fordelingsudvalg kan slås sammen til et organ.
Resumé
Børne- og undervisningsministeriet har igangsat en analyse af de regionale
fordelingsudvalgs rolle og praksis, og det forventes, at der afleveres en endelig rapport herom ved udgangen af september måned 2012 til ministeren. Analysen er udgangspunktet for eventuelle opfølgende politiske initiativer i forhold til fordelingsopgaven.
Danske Regioner arbejder for, at der ikke ses snævert på den eksisterende fordelingsopgave, da fordelingsopgaven hænger sammen med spørgsmålet om
gymnasiekapaciteten og det samlede gymnasieudbud. Endvidere er det en udfordring for fordelingssystemet, at eleverne søger på tværs af de gymnasiale
ungdomsuddannelser. Dette aktualiserer spørgsmålet om at etablere et samlet
fordelingssystem for alle de gymnasiale ungdomsuddannelser.
6. Forhøring af Landsplanredegørelse 2012, sagsnr. 12/996
Bestyrelsen godkendte høringssvaret vedr. forhøring af landsplanredegørelsen.

Resumé
Miljøminister Ida Auken har inviteret til debat om den kommende landsplanredegørelse. Miljøministeriet har samlet seks temaer, der ifølge ministeriet afspejler nogle af de udfordringer, der er forbundet med arbejdet med den fysiske planlægning. Temaerne er: Udvikling i hele landet, Klimatilpasning og
grøn energi, Bæredygtige byer, Landdistrikter, Det åbne land samt Danmark i
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nordisk og europæisk kontekst. Høringsfristen var den 29. maj 2012, og Danske Regioner har efter en administrativ høring i regionerne sendt et foreløbigt
høringsvar til Miljøministeriet med forbehold for bestyrelsens godkendelse.
7. Forslag til holdningspapir til Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne, sagsnr. 10/1177
Bestyrelsen godkendte forelagte holdningspapir til den fremtidige landdistriktspolitik 2014-202.
Resumé
Europa-Kommissionen har fremlagt forslag til forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne for perioden 2014-2020. Landdistriktspolitikken er en
del af den fælles landbrugspolitik, men forhandles særskilt. På baggrund af
tidligere drøftelser i Bestyrelsen er der udarbejdet et holdningspapir til den
fremtidige landdistriktspolitik for 2014-2020. Der lægges især vægt på, at det
kommende landdistriktsprogram skal målrettes vækst og beskæftigelse i landdistrikterne, at dele af landdistriktsmidlerne skal knyttes tættere til de regionale vækstfora, samt at koordineringen mellem vækstfora og de lokale aktionsgrupper med fordel kan styrkes.
8. Generelle orienteringer, sagsnr. 12/1047
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé
Rigsrevisionens beretning til statsrevisorerne om indkøb af sygehusmedicin,
tad, sag nr. 11/988
DSI-rapport om ressourcemangel i psykiatrien, mla, sag nr. 09/1570
9. Næste møde, sagsnr. 12/1047
Bestyrelsen besluttede, at næste møde holdes fredag den 24. august kl. 10.30 i
Danske Regioner.
Resumé
10. Eventuelt, sagsnr. 12/1047
Resumé
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Bestyrelsen drøftede, hvordan økonomiaftalen var blevet kommunikeret fra
såvel regeringen som Danske Regioner.

