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Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den 28-09-2012 kl. 10:30

Deltagere:

Bent Hansen, Carl Holst, Henrik Thorup, Per Tærsbøl,
Thor Grønlykke, Poul Müller, Anne V. Kristensen, Birgitte
Josefsen, Bente Lauridsen, Jens Stenbæk, Flemming Stenild, Birgitte Kjøller Pedersen

Afbud:

Ulla Astman, Steen Bach Nielsen, Vibeke Storm Rasmussen, Poul Erik Svendsen, Knud Andersen,

Deltagere fra Adam Wolf, Lone Christiansen, Gitte Bengtsson, Signe
sekretariatet: Friberg, Kristian Heunicke, Jacob Winther, Katrine Tang
(referent)

Side 2

1. Formandens meddelelser, sagsnr. 12/1678
Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.
Anne V. Kristensen og Birgitte Josefsen tilkendegav, at de ikke kan støtte den
udsendte pressemeddelelse vedr. regeringens tilsynsreform.

Resumé

Møde med sundhedsministeren torsdag den 13. september 2012
Formanden orienterede om mødet om opfølgning på økonomiaftalen.
Møde med beskæftigelsesministeren fredag den 14. september 2012
Formanden orienterede om mødet om reformen vedr. førtidspension og fleksjob.
Socialministerens årsmøde 27. september 2012
Formanden orienterede om årsmødet.
Møde med økonomi- og indenrigsministeren 28. september 2012
Formanden orienterede om mødet om digitaliseringsreform og velfærdsteknologi.
Minitopmøde den 6. september 2012.
Næstformanden orienterede om mødet og foreslog at Danske Regioner i fællesskab med organisationerne lægger op til debat i MED på alle niveauer om
de kommende års udfordringer.
Forhandlingerne med PLO
Formanden for RLTN orienterede om første forhandlingsmøde med PLO.
Regionernes budget for 2013
Der blev omdelt et kort notat om aftalerne.
Open Days i Bruxelles
Der holdes 8.-11. oktober 2012 Open Days i Bruxelles.
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Invitation til Vækstkonference
En invitation til Danske Regioners vækstkonference den 23. oktober blev omdelt.
Indspil til regeringens vækstteams
Indspil fra Danske Regioner til fire af regeringens vækstteams var omdelt.
Tillid giver verdensklasse
Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) har udarbejdet ti anbefalinger til en
tillidsreform i den offentlige sektor. Publikationen var omdelt.
Regeringens forslag om en tilsynsreform
Formanden orienterede om social- og integrationsministerens forslag til tilsynsreform.

2. Godkendelse af åbent referat af møde 24-08-2012 i Danske Regioners
bestyrelse, sagsnr. 12/1678
Bestyrelsen godkendte referatet.
Resumé
3. Etablering af råd til ibrugtagning af sygehusmedicin, sagsnr. 12/558
Bestyrelsen besluttede, at der nedsættes et fælles råd, der skal vurdere og koordinere ibrugtagning af især ny kræftmedicin inklusiv indikationsudvidelser,
og at Danske Regioner varetager sekretariatet af rådet.
Bestyrelsen bad om på næste møde at få forelagt et notat, der redegør for opgaverne i hhv. RADS og det nye råd til ibrugtagning af sygehusmedicin, herunder mulighederne for samdrift.
Anne V. Kristensen tog forbehold for beslutningen.

Resumé
Sundhedsstyrelsen har i maj måned nedlagt Nationalt Udvalg til Vurdering af
Kræftlægemidler (UVKL). Der er imidlertid fortsat behov for at koordinere
ibrugtagning af nye kræftlægemidler med henblik på at sikre samme behandlingstilbud på tværs af regioner.
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Det foreslås, at regionerne nedsætter et fælles råd, som skal vurdere og koordinere ibrugtagning af især ny kræftmedicin, herunder indikationsudvidelser af allerede godkendte lægemidler.

4. Europarådets overvågningskomite, sagsnr. 12/1507
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Europarådets overvågnings komite (Monitoring Committee of the Congress)
har planlagt at udarbejde en overvågningsrapport om Danmark i efteråret
2012. Der er planlagt møde med en lang række interessenter, herunder den
danske delegation til Kommunalkongressen, Danske Regioner og KL. Desuden mødes overvågningskomiteen med Region Sjælland og Region Hovedstaden.

5. Høring vedr. forslag til ændring af lov om kommunernes styrelse, regionsloven, lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale
valg, sagsnr. 12/1561
Bestyrelsen godkendte udkast til høringssvar.
Resumé
Økonomi- og Indenrigsministeriet har bedt om bemærkninger til ændringer af
lov om kommunernes styrelse, regionsloven og lov om kommunale og regionale valg m.m.
Ændringerne giver mulighed for større frihedsgrader for vederlæggelse af
medlemmer af valgbestyrelser mv., mulighed for vederlæggelse af næstformanden i de stående udvalg mv., udvidelse af stedfortræderordningen i forbindelse med fravær og inhabilitet og endelig ophævelse af finansieringsbestemmelsen vedrørende Lønnings- og Takstnævn.
I det fremsendte udkast til høringssvar meddeles det, at regionerne generelt
ønsker de samme styringsmæssige frihedsgrader som kommunerne, samt at
man derudover ikke har bemærkninger til de foreslåede ændringer.
6. Høring vedr. Lovforslag om reform af førtidspension, sagsnr. 10/2312
Bestyrelsen godkendte høringssvaret, herunder tilkendegav støtte til lovforslaget og tog forbehold for eventuelle afledte udgifter, som følge af lovforslaget.
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Resumé
Regeringen har den 30. juni 2012 indgået forlig om førtidspensions- og fleksjobordningen sammen med V, LA og K. Lovforslag om reformen er sendt i
høring den 4. september 2012.
Reformen betyder, at personer under 40 år fremover ikke kan få førtidspension, men i stedet tilbydes et ressourceforløb. Det består i en tværfaglig og helhedsorienteret indsats på tværs af beskæftigelses-, uddannelses-, sundheds- og
socialområdet. For at sikre, at forløbene er koordineret, skal alle kommuner
oprette rehabiliteringsteam med repræsentanter fra de respektive områder. Regionerne er repræsenteret i teamet i form af en sundhedskoordinator, der giver
en entydig og koordineret adgang til rådgivning og vurdering i det regionale
sundhedsvæsen, hvor der etableres en klinisk funktion. De kommunale rehabiliteringsteam skal behandle alle sager inden kommunen træffer afgørelse om
ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.
Regionerne skal således fremover indgå i et tæt samarbejde med kommunerne
for at reducere tilgangen til førtidspension.
Reformen træder i kraft den 1. januar 2013.
7. Høring vedr. betænkning om gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner, sagsnr. 11/1382
Bestyrelsen godkendte udkast til høringssvar og lagde særlig vægt på, at der
fortsat er mulighed for at aftale andre frister.
Resumé
Justitsministeriet har den 24. august 2012 fremsendt høring vedrørende betænkning om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner. Betænkningen er udarbejdet af Justitsministeriets arbejdsgruppe som udgangspunkt for gennemførelse af direktiv 2011/7/EU af 16. februar 2011 (om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner). Danske Regioner har
deltaget i arbejdsgruppen.
For Danske Regioner er de væsentligste områder af direktivet følgende:
• Der indføres ret for kreditor til at kræve et fast kompensationsbeløb i
tilfælde af forsinket betaling.
• Den aftalte betalingsfrist for offentlige myndigheder begrænses, som
udgangspunkt, til højst 30 dage.
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•

De almindelige betalingsfrister for offentlige myndigheder gælder ikke, hvis der er indgået aftale om ratevis betaling i henhold til en betalingsplan, som er udtrykkeligt godkendt af fordringshaver (hver rate er
dog omfattet af de almindelige betalingsfrister).

Danske Regioner giver i høringssvaret overordnet udtryk for, at man ikke anser for sene betalinger i det offentlige som et væsentligt problem, og at man
ikke finder det nødvendigt, at implementere mere restriktivt end der lægges op
til fra EU-Kommissionen.
På grund af tidsfrist den 19. september 2012 bliver høringssvaret fremsendt til
Justitsministeriet med forbehold for efterfølgende politisk godkendelse.
8. Høring vedr. udkast til ændring af tilbudsloven mv., sagsnr. 12/1508
Bestyrelsen godkendte udkast til høringssvar.
Bestyrelsen bad om at få et notat om udbuds- og annonceringsforpligtelsen.
Resumé
Danske Regioner har modtaget høring over udkast til forslag om ændring af
tilbudsloven og lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige
myndigheder og kommuner og regioners deltagelse i selskaber.
Danske Regioner hilser bortfaldet af annonceringspligten i tilbudsloven for de
såkaldte bilag II B-tjenesteydelser velkommen da det vil betyde mere frihed til
regionerne samt mindre bureaukrati på området.
Danske Regioner hilser det samtidig velkommen at lovforslaget vil øge grænsen for den andel af omsætningen (i selskaber med regional eller kommunal
deltagelse) der må stamme fra salg til andre end kommuner og regioner fra 25
procent til 50 procent.
På grund af tidsfrist er der den 14. august 2012 fremsendt høringssvar til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med forbehold for efterfølgende politisk godkendelse.
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9. Fornyet høring vedr. ændring af lov om klage- og erstatningsadgang,
sagsnr. 12/1090
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Danske Regioner har modtaget andet udkast til lovforslag om ændring af lov
om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet i høring og afsendt
et høringssvar. Høringsvaret forelægges bestyrelsen til orientering.

10. Dialogmøder om mobildækning, sagsnr. 11/164
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Danske Regioner afholder i samarbejde med KL og teleselskaberne regionsvise dialogmøder om mobildækning i løbet af efteråret. Her vil der være mulighed for dialog mellem kommuner, regioner, teleselskaber og borgere om lokaliteter med manglende mobildækning samt mulighederne for lokale/regionale
indsatser for at fremme mobildækningen.

11. Orientering om emner på EU-dagsordenen, sagsnr. 12/1678
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Status EU-emner, sag nr. 09/1908
(Asa)
12. Næste møde, sagsnr. 12/1678
Bestyrelsen besluttede, at næste møde i Danske Regioners bestyrelse holdes
fredag den 26.oktober kl. 10.30.
Resumé
13. Eventuelt, sagsnr. 12/1678
-
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Resumé
-

