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Side 2

1. Formandens meddelelser, sagsnr. 13/104

Status på forhandlingerne med PLO
Jens Stenbæk orienterede om forhandlingerne.
Bestyrelsen gav fuld opbakning til forhandlingsdelegationen og linjen i forhandlingerne og kommunikationen.
Møde 3. december 2012 i Økonomi- og Indenrigsministeriet om modernisering af den offentlige sektor
Formandskabet orienterede om mødet.
Dialogmøde 17. december 2012 om sundhed og velfærdsløsninger
Formandskabet orienterede om mødet.
Statusmøde 18. januar 2013 med beskæftigelsesministeren om akutjob
Formandskabet orienterede om mødet.
Dialogmøde 29. januar 2013 med sundhedsministeren om fremtidens
sundhedsvæsen i Danmark
Formanden orienterede om mødet.
Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalgs besøg 5. februar
Formanden orienterede om, at Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg kommer på besøg i Danske Regioner tirsdag den 5. februar 2013.
Arbejdsgruppe om styring af patientskadeerstatninger
Som en udløber af debatten om udviklingen i patientforsikringserstatninger,
har sundhedsministeren inviteret Danske Regioner til at deltage i en arbejdsgruppe, der skal identificere områder, hvor man forventer, at en systematisk
indsats kan begrænse risikoen for fejl og skader. Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Patientforsikringen, Patientombuddet og Sundhedsstyrelsen er også
inviteret til at deltage i arbejdsgruppen.
Resumé
-
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2. Godkendelse af åbent referat af møde 23-11-2012 i Danske Regioners
bestyrelse, sagsnr. 13/104
Bestyrelsen godkendte referatet.
Resumé
3. Program og dagsorden for generalforsamling 2013, sagsnr. 12/538
Bestyrelsen godkendte dagsorden og det samlede program for generalforsamling 2013, men bad sekretariatet undersøge mulighederne for at udvide programmet med en bredere debat om bl.a. evalueringen med deltagelse af 3-4
partiledere.
Resumé
Danske Regioners generalforsamling afholdes den 18. april 2013 i Herning
Kongrescenter med deltagelse af regionsrådsmedlemmer og officielle gæster
fra det politiske landskab og organisationsverdenen. Formandens beretning vil
præge formiddagen mens eftermiddagen er reserveret til debat. Først debat af
formandens beretning, derefter en paneldebat med ministeren for sundhed og
forebyggelse, formanden for Lægeforeningen og formanden for Dansk Sygeplejeråd.

4. Forberedelse af regionsvalget 2013, sagsnr. 12/1739
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med en række konkrete bemærkninger til budskaberne, som vil blive indarbejdet.
Resumé
Bestyrelsen har på mødet den 26. oktober 2012 tiltrådt beslutningen om en
række aktiviteter, der skal styrke valgdeltagelsen og synliggøre regionale ansvarsområder op til regionsvalget den 19. november 2013. Regionerne har i
fælleskab taget initiativ til to aktiviteter. En fælles oplysnings- og informationskampagne og en fælles web-platform, der skal danne basis for al webbaseret kommunikation om regionsvalget. Hertil kommer Demokratiudvalgets
unge-valgpakke, der er rettet mod at styrke de unges valgdeltagelse. Projektets
ambition er at der afholdes 100 arrangementer på uddannelsessteder lande
over. Endelig er der en igangværende dialog med Økonomi- og Indenrigsministeriet samt KL om eventuelle fælles aktiviteter i forbindelse med valget.

Side 4

Nedenfor gives en status på de enkelte projekter.

5. Opfølgning på akutjobaftalen, sagsnr. 12/2116
Bestyrelsen drøftede status for regionernes indsats for akutjob.
Resumé
Med aftalen om akutjob har regionerne forpligtet sig til at arbejde for at tilvejebringe 800 akutjob. Med oplægget orienteres om status for regionernes indsats.
6. EU´s statsstøtteregler, sagsnr. 08/1176
Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner arbejder for, at der stadig kan udpeges yderområder i Danmark, hvor enkeltvirksomheder må støttes, at ”de
minimis-loftet” hæves, at reglerne for tilskyndelse for store virksomheders
deltagelse i projekter forenkles, samt at statsstøtteprocedurerne forenkles, og
kontrollen fokuseres på de områder, der har en reel mulighed for at påvirke
samhandlen i negativ retning.
Resumé
EU’s statsstøttepolitik er ved at blive revideret, så nye, mere målrettede regler
kan træde i kraft fra 2014. Formålet er at tilpasse statsstøttereglerne, så de på
en hensigtsmæssig måde understøtter EU’s vækstdagsorden Europa 2020 samtidig med, at der sikres fri konkurrence på det Indre Marked.
De regionale vækstfora behandler hvert år et stort antal projektansøgninger,
hvor forholdet til EU’s statsstøtteregler i hvert enkelt tilfælde skal vurderes.
En række ændringer i reglerne ville kunne mindske belastningen for virksomhederne og forenkle administrationen af strukturfondene i vækstforaenes sekretariater.

7. Etablering af uafhængig forskningspulje på medicinområdet, sagsnr.
12/422
Bestyrelsen drøftede forslaget om at etablere en uafhængig forskningspulje på
medicinområdet og bad sekretariatet afsøge mulighederne for finansiering.
Resumé
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Det foreslås i regionernes medicinpolitik, at der bør etableres en uafhængig
forskningspulje, som bl.a. skal bruges til at igangsætte forsøg med afprøvning
af nye dyrere lægemidler overfor kendt og billigere medicin i forhold til effekt, bivirkninger og pris.
Der er på den baggrund udarbejdet et forslag til en fælles forskningspulje på
medicinområdet. Puljen skal anvendes til at støtte følgende type projekter, der
skal være relevante for alle regioner:



Forsøg, hvor effekten af nye lægemidler sammenlignes med eksisterende billigere standardbehandling.
Forsøg, hvor man undersøger, om det kan være relevant for visse patientgrupper at ophøre med lægemiddelbehandling, fordi behandlingen
ikke længere har effekt.

Puljen foreslås tilført 20 millioner kroner årligt fra 2014.

8. Kvalitetsstandarder og opfølgning på kvalitet blandt private leverandører, sagsnr. 11/1168
Bestyrelsen tiltrådte, at alle private leverandører under det udvidede frie sygehusvalg og de udvidede rettigheder i psykiatrien skal akkrediteres efter akkrediteringsstandarderne for sygehuse. Dette betyder, at man som privat leverandør ikke i stedet kan vælge at blive akkrediteret efter akkrediteringsstandarder
for speciallæger.
Resumé
Bestyrelsen har sat en kvalitetsdagsorden for sundhedsvæsenet. Denne dagsorden vedrører også private sygehuse og klinikker under det udvidede frie sygehusvalg og de udvidede rettigheder i psykiatrien. I arbejdet med kvalitetsdagsordenen skal der besluttes hvilke akkrediteringsstandarder, der skal benyttes i forhold til de private sygehuse og klinikker, der har aftaler med Danske Regioner.
9. Innovationsstrategien - processen for INNO+, sagsnr. 12/496
Bestyrelsen godkendte, at der udarbejdes et fælles regionalt indspil til INNO+.
Resumé
I forbindelse med regeringens innovationsstrategi er regionerne inviteret til at
bidrage til processen INNO+, der skal resultere i et prioriteringskatalog for
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kommende innovationsinvesteringer. Det foreslås, at regionerne og Danske
Regioner udarbejder et fælles indspil med forslag til temaer i prioriteringskataloget for at opnå størst mulig gennemslagskraft.

10. Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger, sagsnr. 12/782
Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner med udgangspunkt i de 15 anbefalinger søger indflydelse på regeringens kommende handlingsplan for området, herunder at området indgår i de kommende vækstpartnerskabsaftaler,
samt at foreningen inddrager anbefalingerne i udarbejdelsen af en kommende
sundhedserhvervspolitik med fokus på innovation, der skaber vækst og bedre
løsninger.
Resumé
Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger har udarbejdet 15 anbefalinger, der skal sikre grundlaget for en fortsat positiv erhvervsudvikling på sundheds- og velfærdsområdet til gavn for vækst, velfærd og jobskabelse. Halvdelen af anbefalingerne vedrører området ’Et velfungerende og udviklingsorienteret hjemmemarked’.
Regionerne er en væsentlig samarbejdspartner i forhold til at udmønte en række af anbefalingerne. En styrket indsats kan understøtte det arbejde, der allerede er godt i gang i regionerne.
Regeringen vil udarbejde en vækstplan som opfølgning på de 15 anbefalinger.
Planen forventes lanceret i april måned 2013.

11. Indspil til regeringens vækstteam om turisme og oplevelsesøkonomi,
sagsnr. 12/1079
Bestyrelsen godkendte indspillet til regeringens vækstteam for turisme og oplevelsesøkonomi.
Resumé
Regeringen har nedsat et vækstteam for turisme og oplevelseserhverv. På
baggrund af bidrag fra regionerne har Danske Regioner udarbejdet et udkast
til indspil til vækstteamet med relevante cases og anbefalinger. Indspillet til
vækstteamet fokuserer på følgende temaer: Udvikling af flere oplevelser, højere kvalitet i turismen, stærke innovative destinationer og innovative turismevirksomheder. Dertil kommer tilgængelighed, kyst og natur, historie og kul-
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turarv, erhvervsturisme, events samt markedsføring, nye IT-platforme samt
nye markeder.

12. Opfølgning vedrørende analyse af gymnasiernes fordelingsudvalgs
rolle og praksis, sagsnr. 12/1025
Bestyrelsen besluttede, at Danske Regioner fortsat skal arbejde for, at de forpligtende samarbejder og fordelingsudvalget slås sammen til et organ med
henblik på at styrke den regionale, koordinerende rolle.
Resumé
Ministeriet for Børn og Undervisning har gennemført en analyse af fordelingsudvalgenes rolle og praksis. I analysen konstateres det, at samspillet mellem regionsråd, forpligtende samarbejder, fordelingsudvalg og institutioner
understøtter målet om at sikre et varieret udbud af uddannelsesretninger og en
fornuftig kapacitetsudnyttelse. Der er en anbefaling i analysen om, at de forpligtende samarbejder og fordelingsudvalg slås sammen til et organ.
Børne- og undervisningsministeren har efterfølgende meldt ud, at der ikke er
brug for lovændringer, og at de ikke vil følge anbefalingen om, at slå de to organer sammen.
13. Høringssvar vedr. Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027,
sagsnr. 12/1766
Bestyrelsen godkendte høringssvaret.

Resumé
Danske Regioner har modtaget Trafikplan for den statslige jernbane 2012-27 i
høring. Danske Regioner har fremsendt foreløbigt høringssvar med forbehold
for efterfølgende politisk godkendelse. Foreningen har bl.a. peget på, at trafikplanen bør omtale de større baneprojekter, som er skitseret i de regionale
udviklingsplaner samt, at der er behov for en samlet strategisk national planlægning for hele den kollektive trafik. Dette kan f.eks. ske ved at gennemføre
mere regelmæssig og forpligtende regional dialog om koordinering af den kollektive trafik mellem Trafikstyrelsen, togoperatørerne, trafikselskaber og de
regionale og lokale myndigheder.
14. Høringssvar vedr. lovforslag om jordforureningsloven, sagsnr.
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10/2153
Bestyrelsen godkendte høringssvaret.
Resumé
Danske Regioner har fået udkast til ændring af jordforureningsloven i høring
og svaret med forbehold for bestyrelsens godkendelse. Lovforslaget udvider
jordforureningsopgaven med en systematisk indsats i forhold til jordforurening, der truer overfladevand. Høringssvaret beskæftiger sig ud over en række
tekniske bemærkninger primært med afgrænsning af opgaven.
15. Sundhedscamp 2012, sagsnr. 12/1150
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Danske Regioner og KL afholdte den 5. - 6. december 2012 en fælles Sundhedscamp.
De 70 deltagere fra regioner, kommuner, ministerier og styrelse, de faglige
organisationer, universiteter og patientforeninger fik til opgave at tegne billedet af det bedst tænkelige forløb for en række konkrete borgercases.
Alle deltagerne var optaget af at præsentere et sundhedsvæsen, hvor borgernes
og pårørendes ønsker og ressourcer er omdrejningspunktet for samarbejdet.
Formandsskabet i Danske Regioner og KL vil mødes i starten af 2013 og drøfte eventuelle aktiviteter som opfølgning på campen.
Sundhedscampen vedrører det strategiske projekt ”Samarbejde om sundhed”,
som bestyrelsen godkendte på sit møde den 24. august 2012.

16. Status for ny struktur på høreapparatområdet, sagsnr. 12/1136
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Lovforslaget om ny struktur på høreapparatområdet, som medfører, at regionerne får det fulde finansierings- og myndighedsansvar for området, blev vedtaget den 19. december 2012. Ændringerne trådte i kraft 1. januar 2013, og der
arbejdes derfor nu på implementering af loven.
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17. Status vedr. forberedelse af ret til hurtig udredning, sagsnr. 11/2169
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Fra 1. september 2013 indføres der for somatiske patienter, der er henvist til
udredning på sygehus, en ret til udredning inden for 1 måned. Hvis det ikke er
fagligt muligt at udrede patienten inden for 1 måned, udarbejdes der i stedet
en udredningsplan for patienten. Der gives i dagsordenspunktet en kort orientering om status for arbejdet med implementering af udredningsretten.
18. Status for den regionale vækstkampagne, sagsnr. 12/704
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Gennem indspil til vækstteams, en konference i samarbejde med Dansk Erhverv, en presseindsats og en interessentdialog er der skabt opmærksomhed
om den regionale vækstindsats. Fremadrettet er der mulighed for at gøre
vækstkonferencen til en tilbagevendende begivenhed i et større partnerskab.
Der er endvidere lagt op til en optrapning af interessentdialogen i den kommende periode, hvor der bl.a. planlægges et møde med erhvervs- og vækstministeren.
19. Regionsrådspolitikere på regioner.dk, sagsnr. 12/2303
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé
Birgitte Kjøller Pedersen bad på bestyrelsesmødet den 28. september 2012 sekretariatet se på brugervenligheden på regioner.dk, herunder søgefunktionaliteten, og muligheden for mere målrettet information til regionsrådspolitikerne
på hjemmesiden. Sekretariatet har i forlængelse heraf igangsat en række forbedrende initiativer.
20. Ny organisationsstruktur i Danske Regioner, sagsnr. 13/294
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
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Danske Regioners administrative organisation ændres fra 1. marts 2013.
Organisationsændringen skal sikre bedre sammenhæng på strategiske områder
og styrke den samlede politiske interessevaretagelse.
21. Generelle orienteringer, sagsnr. 13/104
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé




Sundhedsprofil 2013, sagsnr. 12/1150, bih
Høringssvar om mulighed for digital stemmeafgivning og stemmeoptælling, 12/2165, eak
Ekspertudvalg - infrastrukturinvesteringer og kompetenceløft af arbejdsstyrken, 13/113, khs

22. Orientering om emner på EU-dagsordenen, sagsnr. 13/104
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Status EU emner, 09/1908, asa

23. Næste møde, sagsnr. 13/104
Bestyrelsen besluttede, at næste møde i Danske Regioners bestyrelse holdes
fredag den 8. marts 2013 kl.10.30.
Afbud fra Carl Holst og Henrik Thorup.
Resumé
24. Eventuelt, sagsnr. 13/104
Knud Andersen orienterede om, at en forestående ændring af Regionsudvalgets forretningsorden vil medføre en ændret fordeling af pladserne i forretningsudvalget. Danske Regioner vil arbejde for at, at Danmark beholder de to
nuværende pladser i forretningsudvalget.
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Foranlediget af spørgsmål rejst af Anne V. Kristensen bad bestyrelsen sekretariatet om på et kommende møde at redegøre for de gældende retningslinjer for
politikernes rejseafregning.
Resumé
-

