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1. Formandens meddelelser, sagsnr. 13/582
0B

Annette BudtzJørgensen

Resumé
Indstilling
Sagsfremstilling
-

Bilag
Ingen.
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2. Godkendelse af åbent referat af møde 08-03-2013 i Danske Regioners
bestyrelse, sagsnr. 13/582
1B

Annette BudtzJørgensen

Resumé
_
Indstilling
Det indstilles,
at referatet godkendes.
Sagsfremstilling
-

Bilag
Åbent referat af møde 08-03-2013 i Danske Regioners bestyrelse (1064512).
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3. Rejseregler, sagsnr. 13/467
2B

Annette BudtzJørgensen

Resumé
På baggrund af spørgsmål rejst af Anne V. Kristensen på bestyrelsesmødet den
1. februar 2013, lægges der op til en specificering af gældende retningslinjer
for befordringsgodtgørelse, som de er beskrevet i Danske Regioners rejseregler.
Indstilling
Det indstilles,
at bestyrelsen godkender en ændring af gældende rejseregler, således at der kan
refunderes udgifter til togrejser på 1. klasse, der forventes at vare mere end 2
timer.
Sagsfremstilling
De nuværende regler for befordringsgodtgørelse har været gældende siden 26.
marts 2010. Reglerne gælder for medlemmer af Danske Regioners bestyrelse
og udvalg samt andre regionsrådsmedlemmer, som af bestyrelsen vælges til at
bestride hverv for Danske Regioner.
I forbindelse med rejser skal valget af transportform ske under hensyn til et
passende tidsforbrug kombineret med økonomisk forsvarlighed. Dokumenterede rejseudgifter til befordring med bus, taxa, tog eller lignende refunderes.
Ved togrejser er udgangspunktet, at der kan refunderes udgifter svarende til rejser i stillekupé på standardklasse. Dette foreslås ændret således, at togrejser,
der forventes at vare mere end to timer, kan foretages på 1. klasse.
Ved kørsel i egen bil ydes et tillæg indtil 20.000 kilometer pr. kalenderår på
3,82 kr. pr. kilometer. Ved kørsel udover 20.000 kilometer pr. kalenderår ydes
et tilskud på 2,13 kr. pr. kilometer. Disse satser følger Ligningsrådets satser for
skattefri befordringsgodtgørelse og er gældende pr. 1. januar 2013.
Ved flyrejser i Europa skal almindelig standard vælges, mens der ved rejser
uden for Europa kan anvendes Businessclass.

Bilag
Ingen.
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4. Danske Regioners nye magasin, sagsnr. 13/628
3B

Eva Margrethe Weinreich-Jensen

Resumé
Danske Regioner vil fremover udgive et nyt analysemagasin. Formålet er i højere grad at sætte en politisk-strategisk dagsorden på det regionale område, og
af den vej danne afsæt for pressehistorier til landsdækkende medier.
Magasinet vil udkomme 4-5 gange årligt. Omdrejningspunktet bliver egne og
eksterne analyser, udviklet til magasinet. Målgruppen er politikere, embedsmænd, organisationer, forskere og journalister.
Magasinet udkommer første gang til generalforsamlingen og anden gang i maj
måned op til økonomiforhandlingerne.
Indstilling
Det indstilles,
at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Ambitionen er, at magasinet skal være et afsæt for at sætte dagsordenen på områder, der er afgørende for regionerne. Det vil i første omgang være økonomiske analyser, undersøgelser og beregninger, der skal i fokus. Det er ikke muligt
på samme måde i Nyhedsbrevet. Det udkommer hver 14. dag, men er mere baseret på korte nyhedshistorier, der i forvejen er publiceret på hjemmesiden.
Magasinet bliver udgivet på tryk til blandt andet regionsrådspolitikere, medlemmer af Folketinget, journalister, politiske partier og faglige organisationer,
da det vil øge synligheden som nyt medie. Men magasinet vil også blive udsendt elektronisk til alle, der abonnerer på Danske Regioners nyhedsbrev (p.t.
4.100 abonnenter), samt en bredere gruppe af interessenter.

Økonomi
Med et omfang på 12-16 sider vil det være muligt at producere magasinet på
baggrund af de nuværende ressourcer i huset. Eneste mulige undtagelse kan
være perioden op til generalforsamlingen og Folkemødet, hvor det kan blive
nødvendigt at hyre freelancere til enkelte opgaver. Herudover vil der konkret
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være udgifter til porto, tryk mm., som i alt anslås til ca. 281 500 kr. for fem
numre årligt. Magasinet finansieres over Kommunikationssekretariatets budget.

Bilag
Ingen.
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5. Opfølgning på akutjob, sagsnr. 12/2116
4B

Jane Marianne Ravn

Resumé
Med aftalen om akutjob har regionerne forpligtet sig til at arbejde for at tilvejebringe 800 akutjob. Det er besluttet, at indsatsen for akutjob drøftes på alle bestyrelsesmøder. Med henblik på så opdaterede data som muligt, vil materiale
vedrørende indsatsen for akutjob denne gang blive omdelt på selve mødet.
Indstilling
Det indstilles,
at bestyrelsen drøfter status for regionernes indsats for akutjob med udgangspunkt i det på mødet omdelte materiale.
Sagsfremstilling
Med aftalen om akutjob fra 24. oktober 2012 har regionerne forpligtet sig til at
arbejde for at tilvejebringe 800 akutjob. Indsatsen løber frem til 1. juli 2013.
Det er besluttet, at regionernes indsats for akutjob drøftes på alle bestyrelsesmøder. Dette sker med udgangspunkt i indsamlede data for regionerne, bl.a.
vedrørende opslag af akutjob og antal ansatte fra målgruppen i akutjob.
Med henblik på så opdaterede data som muligt, vil materiale vedrørende indsatsen for akutjob denne gang blive omdelt på selve mødet.

Bilag
Ingen.
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6. Horizon 2020 og regionerne, sagsnr. 13/485
5B

Asger Andreasen

Resumé
EU’s nye program for forskning og udvikling – Horizon 2020 – bliver styrket
væsentligt i den nye budgetperiode 2014-2020. Derfor er det relevant at se på,
hvordan regionerne udnytter det nuværende program (FP7), og hvor de regionale styrkepositioner befinder sig med henblik på den bedst mulige udnyttelse
af Horizon 2020.
Forskning og innovation bidrager væsentligt til at understøtte den europæiske
vækst- og innovationsdagsorden, som formuleret i EU’s 2020-strategi. Det er
en dagsorden, som både regionerne og den danske regering støtter op om. Med
et styrket forskningsprogram og sandsynligvis reducerede midler til regional
udvikling gennem EU’s strukturfonde bliver det ekstra vigtigt, at regionerne
styrker opmærksomheden på Horizon 2020 og som minimum fastholder den
gode position, Danmark indtager i konkurrencen om EU’s forsknings- og udviklingsmidler.
Indstilling
Det indstilles,
at bestyrelsen drøfter, hvordan regionernes opmærksomhed på finansieringsmuligheder gennem Horizon 2020 kan styrkes, herunder
at styrkelse af Danmarks deltagelse i Horizon 2020 projekter bliver højt prioriteret i den nye nationale klyngestrategi
at foreningen bidrager til et styrket samarbejde mellem vækstforaene, Forsknings- og Innovationsstyrelsen og andre strategiske aktører
at foreningen, i lyset af regionernes opgaveportefølje, specifikt arbejder med at
styrke deltagelsen i Horizon 2020 projekter inden for sundhedsforskning, sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde,
at foreningen undersøger interessen hos regionerne for at afholde en konference i 2014 om finansieringsmulighederne i Horizon 2020.
Sagsfremstilling
Resultatet af forhandlingerne blandt stats- og regeringslederne om EU’s kommende budgetperiode 2014-2020 viser en stærkere politisk prioritering af finansieringsmulighederne inden for forskning og udvikling. Horizon 2020 programmet bliver sandsynligvis i størrelsesordenen 69 milliarder euro, hvilket er
ca. 30 procent større end det gældende FP7 program.
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Danske Regioner har i forhandlingsforløbet, gennem holdningspapirer og møder med forskellige politiske beslutningstagere i Danmark og EU, talt for en
styrkelse af det nye forskningsprogram. Foreningens holdning bygger på, at
virksomhederne i regionerne samt de offentlige institutioner, herunder universiteterne udnytter deres styrkepositioner i konkurrencen om EU’s forskningsmidler.
Nedenfor følger en oversigt over regionernes deltagelse i det nuværende forskningsprogram FP7. En mere detaljeret analyse findes i bilaget.
F&U aktive virksomheders regionale fordeling og andel af hjemtag er som følger (procentvis fordeling):
Region
Andel af
FP7 midler
FP7 midler
Hjemsted
FP7-midler
til SMV’ere
Til store
virksomheder
Hovedstaden
46
58
64
45
Sjælland
7
4
5
2
Syddanmark
19
21
9
45
Midtjylland
19
13
17
7
Nordjylland
9
4
5
1
Billedet er, at virksomhederne i hovedstaden fylder mere end de fire andre regioner tilsammen. Dog står Syddanmark stærkt, når det handler om forskningsmidler til store virksomheder grundet virksomheden Danfoss, som er meget aktiv på forskningsprojekter inden for klima og miljø. Specifikt for
SMV’erne ses, at Region Midtjylland har gjort en særlig indsats.
De danske virksomheder henter de fleste midler hjem til områderne energi,
sundhed, IT samt nano- og materialeteknologi. De fire områder tegner sig for
2/3 af de samlede midler. Hvis man korrigerer for størrelsen af de forskellige
lande, så ligger Danmark på en 3. plads blandt de 20 lande med de største EUbevillinger under FP7. Danmark overgås kun af Schweiz og Finland.
Danske Regioner har specifikt arbejdet for at styrke sundhedsdelen i Horizon
2020. Det er tilfredsstillende, at EU Kommissionens forslag afsætter godt 8
milliarder euro til sundhedsprojekter, udvikling af sygehuse og forskning i sygdomme, sammenlignet med omtrent 6 milliarder euro i det igangværende program. Om det endelige tal lander her afhænger af forhandlingerne med EuropaParlamentet.
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Danmark står relativt stærkt på en række forskning- og udviklingsområder inden for klima-, energi og miljøforskning. Regionerne lægger stor vægt på at bidrage til omstillingen af energiforbruget. Det sker bl.a. gennem de regionale
vækstfora, der i dag står bag betydelige investeringer i udvikling, test og demonstration af nye grønne løsninger og klimavenlige teknologier – i samspil
med virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, staten, kommuner,
EU m.fl. Energi og cleantech et prioriteret satsningsområde for vækstforaene.
Grønne ideer, udvikling af nye teknologier og markeder er vigtige for Danmarks fremtidige eksport, vækst og velfærd.
EU’s forsknings- og udviklingsprogrammer søges i konkurrence med ansøgere
fra andre EU-lande. Det kommer også til at gælde for Horizon 2020. Kravene
til ansøgninger er desuden, at ansøgningen skal involvere partnere fra flere lande i Europa. Dermed er der ikke – i modsætning til eksempelvis EU’s strukturfondsstøtte - en vis andel af Horizon 2020 midlerne, som på forhånd er allokeret til Danmark.
Kommissionen har opfordret regionerne til at udvikle regionale strategier baseret på mønstrene i smart specialisering. Strategierne vil være et krav for at opnå
adgang til strukturfondene, men de vil også udgøre et vigtigt instrument i arbejdet med at styrke danske virksomheders adgang til midlerne i Horizon 2020
og styrke sammenhængen mellem strukturfondene og forskningsmidlerne.
”Smart specialisering” betyder, at der fokuseres på et begrænset antal prioriteter på baggrund af regionernes egne styrker og komparative fordele og ud fra,
hvor der er det største potentiale for en blivende virkning.
Danmark allerede er godt på vej til at være ”smart specialiserede” i kraft af de
regionale erhvervsudviklingsstrategier og den nationale innovationsstrategi.
Derfor forventes det ikke, at der på regionalt plan udarbejdes særskilte strategier for smart specialisering. Erhvervsstyrelsen står i spidsen for i samarbejde
med regionerne at udarbejde et dokument, der tydeliggør over for Kommissionen, hvordan man i Danmark anvender og arbejder med smart specialisering.
Medarbejdere fra regionerne, Danske Regioner og KL deltager heri.
I forbindelse med den nationale innovationsstrategi ”Danmark. Løsningernes
land” udformes der et prioriteringskatalog ved navn INNO+ for fremtidige
partnerskaber om innovation. Danske Regioner har spillet ind med forslag til
indsatsområder. Disse partnerskaber skal ligeledes styrke sammenhængen til
Horizon 2020.
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Samarbejde med Forsknings- og Innovationsstyrelsen: Danske Regioner har på
embedsmandsplan drøftet mulighederne i Horizon 2020 med Forsknings- og
Innovationsstyrelsen. Fra begge sider er der en klar interesse i, at Danmark
fortsætter med at klare sig godt i konkurrencen om EU’s forskningsmidler –
specielt taget i betragtning, at midlerne i Horizon 2020 programmet forøges betragteligt.
Forsknings- og Innovationsstyrelsen har specialviden om programindhold og
ansøgningskriterier. De regionale vækstfora har netværket blandt virksomheder
og forskningsinstitutioner i regionerne. Mulighederne for et mere systematisk
samarbejde mellem Forsknings- og Innovationsstyrelsen og regionerne med
henblik på optimal brug af Horizon 2020 bør udnyttes.
Hver region har deres eget kontor i Bruxelles. Kontorernes hovedopgaver er
lidt forskelligt defineret, men fælles for dem alle er oplysning og vejledning til
virksomheder og institutioner om mulighederne i EU’s støtteprogrammer, herunder ikke mindst Horizon 2020.
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser har undersøgt økonomien for danske SMV’ers investeringer i FP7 (FIVU, 2009). Undersøgelsen viser, at der er god grund til at deltage i internationale Forsknings- og
udviklingsprojekter (FoU), da det giver en høj gearing af de investerede midler
i FoU. For hver gang at virksomhederne investerer 1000 kroner i et forskningsprojekt, får de i gennemsnit adgang til forskning til en værdi af 14.000 kroner.
Ser man på Danmarks samlede andel af alle FP7 midlerne, viser tal fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser, at Danmark henter 2,34 procent af det samlede 7-årige budget på ca. 375 milliarder kroner,
hvilket svarer til ca. 1,3 milliarder kroner pr. år (FIVU, februar 2013). Dette
skal ses i lyset af, at Danmarks befolkning kun udgør ca. 1,2 pct. af EU’s befolkning. Hvis niveauet kan opretholdes i det nye forøgede Horizon 2020 budget, vil Danmarks tilskud fra Horizon 2020 komme op på ca. 1,7 milliarder
kroner årligt.
Til sammenligning har regionerne i Danmark samlet set modtaget ca. 500 millioner kroner årligt fra EU’s strukturfonde i indeværende budgetperiode.
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Bilag
Danske regioners deltagelse i FP7 (1061669).
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7. Orienteringer om emner på EU-dagsordenen, sagsnr. 13/582
6B

Annette BudtzJørgensen

Resumé
Følgende er en status på aktuelle emner, der er omfattet af bestyrelsens prioriteringer for foreningens europapolitiske arbejde. Alle fire punkter skal vedtages
på Regionsudvalgets plenar den 11.-12. april 2013.
Indstilling
Det indstilles,
at orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Regionsudvalgets udtalelse om en stærkere europæisk industripolitik for
vækst og økonomisk genopretning (lvi)
I 2010 vedtog EU-Kommissionen "En integreret industripolitik for en globaliseret verden". Det skete som led i Europa 2020-strategien. Dens mål er, at den
europæiske industri i 2020 udgør 20 procent af BNP mod 16 procent i dag.
Ifølge DI udgjorde fremstillingsindustrien 23 procent af den danske BNP i
2010. Opdateringen af industripolitikken indebærer investeringer i innovation,
bedre markedsbetingelser, adgang til kapital og menneskelig kapital og kvalifikationer. Regionsudvalgets udtalelse støtter disse elementer, men beklager, at
den territoriale dimension af industripolitikken kun nævnes underordnet, ligesom der fremsættes et par yderligere forslag til initiativer. Der er en fin sammenhæng til de initiativer, de regionale vækstfora og regionerne allerede investerer i, og ligeledes en sammenhæng til de forventede temaer i de kommende
danske strukturfondsprogrammer for perioden efter 2013. Udtalelsen skal endeligt behandles på Regionsudvalgets plenarforsamling den 11. -12. april 2013.
Udnyttelse af potentialet ved cloud computing i Europa (prj)
EU-Kommissionen har udgivet en strategi for cloud computing: “Udnyttelse af
potentialet ved cloud computing i Europa”. Cloud computing forstås som lagring, behandling og anvendelse af data, som sker på fjernt placerede computere
via en internetforbindelse. Det er en billig og fleksibel måde at købe og anvende it på. Der er potentiale for økonomiske besparelser ved en mere udbredt
brug af cloud computing i både den private og offentlige sektor. Strategien indeholder en række konkrete tiltag, der på kort og længere sigt skal forsøge at
fjerne barriererne for at benytte cloud computing i den private og offentlige
sektor i Europa.
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Regionsudvalget støtter op om EU-Kommissionens strategi og anerkender det
store potentiale for økonomiske besparelser og miljøgevinsten, der er i cloud
computing. Men Regionsudvalget kommer også ind på den række af udfordringer, der er i cloud computing, såsom standardisering, certificering, datasikkerhed, ophavsrettigheder, kopiering, online betaling og fakturering, den digitale
kløft mm.
Cloud computing er på mange måder interessant for sundhedsvæsnet, idet teknologien netop fremmer muligheden for to helt centrale udfordringer omkring
digitalisering – nemlig central lagring af store mængder data samt mulighed for
deling af data mellem forskellige parter. Men der er en række udfordringer i
forhold til eksisterende lovgivning og sikkerhed, når det drejer sig om personfølsomme oplysninger. Regionsudvalgets forslag til udtalelse, der skal endeligt
vedtages på plenaren den 11. – 12. april 2013, vurderes derfor at være i god
tråd med de muligheder og udfordringer, som regionerne er opmærksomme på i
forbindelse med cloud computing.
Nytænkning på uddannelsesområdet: Investering i kvalifikationer for
bedre socioøkonomiske resultater (ast, bxl)
EU-Kommissionens meddelelse tager udgangspunkt i at udbuddet af højt kvalificeret arbejdskraft er stigende i hele verden. Derfor bør EU udpege nogle retningslinjer for, hvordan man kan højne uddannelsesniveauet, forbedre kvalifikationerne og øge beskæftigelsen.
Regionsudvalget er enig i EU-Kommissionens meddelelse, men påpeger ligeledes nogle mangler i den nuværende udvikling, hvor der i visse henseender er
langt fra intentioner til handling. Desuden fremhæver Regionsudvalget, at lighed inden for uddannelsesmuligheder vil være et vigtigt skridt for at flest mulige kan få en uddannelse og ligeledes kvalifikationer.
Regionsudvalget opfordrer i sin udtalelse til, at følgende færdigheder skal opfattes som centrale i nytænkningen af uddannelse: Kreativ tænkning, kommunikation, bearbejdning af oplysninger, personlig effektivitet og samarbejde med
andre. Udtalelsen skal endeligt vedtages på plenaren den 11. – 12. april 2013.
Decentraliseringsprocessen i EU og det lokale og regionale selvstyres rolle i
EU’s politiske beslutnings- og gennemførelsesproces (prj, bxl)
Regionsudvalget har taget initiativ til en udtalelse, der skal sætte fokus på og
redegøre for fordelene ved en decentralisering af kompetencer og finansielle
ressourcer.
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Endvidere ønsker Regionsudvalget med udtalelsen at fastlægge nogle overordnede principper for decentralisering og opfordrer EU, medlemsstaterne og
kandidatlandene til at gennemføre disse principper. I forlængelse heraf ønsker
Regionsudvalget også at gøre opmærksom på, at den aktuelle krise og de store
spareforanstaltninger, som bliver gennemført i Europa, ikke bør føre til yderligere magtcentralisering.
I udtalelsen gør Regionsudvalget opmærksom på, at Europarådet, og navnlig
Kongressen af lokale og regionale myndigheder (CLRAE), gør en stor indsats i
overvågningen af decentralt demokrati.
Regionsudvalget har erklæret, at man vil udarbejde et europæisk charter om
forvaltning på flere myndighedsniveauer, og man fortsat skal beskæftige sig
med dette emne. Man ønsker derfor at optrappe samarbejdet med CLRAE om
overvågningen af situationen for det lokale og regionale demokrati i EU’s medlemsstater og kandidatlandene. Danske Regioner har været en smule skeptiske
over for det hensigtsmæssige i, at Regionsudvalget skal lave overlappende arbejde i forhold til Kongressen. Udtalelsen skal endeligt vedtages på plenaren
den 11. -12. april 2013.

Bilag
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8. Næste møde, sagsnr. 13/582
7B

Annette BudtzJørgensen

Resumé
Indstilling
Det indstilles,
at næste ordinære bestyrelsesmøde holdes fredag den 17. maj 2013 kl. 10.30,
at der holdes bestyrelsesmøde onsdag den 17. april 2013 kl. 17.00 forud for
generalforsamlingen.

Sagsfremstilling
-

Bilag
Ingen.
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9. Eventuelt, sagsnr. 13/582
8B

Annette BudtzJørgensen

Resumé
Indstilling
Sagsfremstilling
-

Bilag
Ingen.
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Annette BudtzJørgensen
Tel.: 3529 8263
E-mail: abj@regioner.dk

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den 08-03-2013 kl. 10:30

Deltagere:

Bent Hansen, Steen Bach Nielsen, Vibeke Storm Rasmussen, Poul Erik Svendsen, Per Tærsbøl, Thor Grønlykke,
Poul Müller, Anne V. Kristensen, Birgitte Josefsen, Bente
Lauridsen, Knud Andersen, Jens Stenbæk, Flemming Stenild, Birgitte Kjøller Pedersen

Afbud:

Carl Holst, Ulla Astman, Henrik Thorup,

Bo Johansen, Hjalte Aaberg, Per Christiansen
Regionsdirektører
Deltagere fra Adam Wolf, Lone Christiansen, Gitte Bengtsson, Signe
sekretariatet Friberg Nielsen, Kristian Heunicke, Jacob Winther, Michael Henneberg Pedersen, Søren Sørensen, Katrine Tang (referent)
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1. Formandens meddelelser, sagsnr. 13/467
Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.
Resumé
Evalueringen af SundhedsCampen med KL den 22. februar 2013
Formanden orienterede om, at KL havde aflyst mødet pga. forhandlinger i Finansministeriet.
Møde med Dansk Socialrådgiverforening 8. marts 2013
Formanden orienterede om mødet.
Møde med Danske Handicaporganisationer 8. marts 2012
Formanden orienterede om, at mødet skulle afholdes efter bestyrelsesmødet.
Forhandlinger med PLO
Jens Steenbæk gav en status for forhandlingerne med PLO.
Resultater ved OK-13
Jens Steenbæk orienterede om aftalerne, herunder den selvstændige reguleringsordning og forlig med speciallægerne om overenskomst for overlægerne,
der bl.a. omfatter udvidelse af den normale arbejdstid og bortfald for betaling
af udetjenesten. Han orienterede endvidere om den udsendte lockoutvarsel for
lærere beskæftiget ved de regionale specialskoler.
Indførelse af uafhængig forskningspulje på medicinområdet
Bestyrelsen besluttede på sit møde 1. februar 2013 at indføre en uafhængig
forskningspulje på medicinområdet, som skal tilføres 20 mio. kr. årligt fra
2014 og i de kommende 4 år. Formanden orienterede om, at sagen skal behandles på Amgros’ bestyrelsesmøde den 22. marts 2013. Her vil det blive
indstillet, at den uafhængige forskningspulje finansieres over Amgros’ budget.
Foreløbigt regnskab for 2012
Det foreløbige regnskab blev omdelt.
Regulering af mødediæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Formanden gjorde opmærksom på, at mødediæter m.v. ikke er reguleret, som
de skal i henhold til bekendtgørelsen. Der er udbetalt korrekt i 2012, men der
vil blive efterreguleret for januar og februar 2013.
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Uddelt på bordene
1. Evalueringsrapporten
2. Oversigt over hovedlinjerne i OK13
3. Bidrag til en ny sundhedspolitik
4. Foreløbigt regnskab 2012

2. Godkendelse af åbent referat af møde 01-02-2013 i Danske Regioners
bestyrelse, sagsnr. 13/467
Bestyrelsen godkendte referatet.
Resumé
3. Danske Regioners regnskab 2012, sagsnr. 13/478
Bestyrelsen godkendte og underskrev Danske Regioners regnskab for 2012 og
underskrev Revisionsprotokollen.
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 overskud på 1,3 millioner kroner. Heri indgår
blandt andet urealiserede kursgevinster på 13,6 millioner kroner. Ses der alene
på den almindelige drift udgør resultatet uden finansielle poster et underskud
på 17,4 millioner kroner, der kan sammenlignes med et oprindeligt budgetteret
underskud på 39,9 mio. kr. Forbedringen skyldes især et mindre forbrug på en
række driftsposter, samt en række ekstraindtægter.
Danske Regioners balance pr. 31. december 2012 balancerer med 789,1 millioner kroner. Egenkapitalen udgør ultimo 2011 426,4 millioner kroner, hvilket
er en stigning på 1,3 millioner kroner i forhold til primo egenkapitalen.
4. Generalforsamlingen 2013, sagsnr. 12/538
Bestyrelsen tog den skriftlige beretning til efterretning.
Bestyrelsen besluttede at udvide den planlagte paneldebat med en efterfølgende debat med sundhedsordførerne fra V, DF, RV og S. Temaet for debatten vil
være sundhedspolitik, evaluering og incitamenter.
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Resumé
Den skriftlige beretning for 2012 forelægges til bestyrelsens orientering.
5. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Dansk Selskab for Patientsikkerhed, sagsnr. 01/3293, j.nr. 110
Bestyrelsen udpegede Ulla Astman til at tage formandskabet for Dansk Selskab for Patientsikkerhed for en 2-årig periode, og bad regionsdirektørkredsen
om at udpege en embedsmand til den anden plads.
Resumé
Danske Regioner har to pladser i bestyrelsen for Dansk Selskab for Patientsikkerhed, hvoraf den ene er formandsposten. Der skal udpeges medlemmer til
bestyrelsen, herunder til formandskabet for den kommende to-års periode.
Posterne varetages i øjeblikket af Ulla Astman (formand) og regionsdirektør
Helle Ulrichsen.
6. Opfølgning på akutjob, sagsnr. 12/2116
Bestyrelsen drøftede status for regionernes indsats for akutjob.
Flemming Stenild opfordrede regionerne til fortsat at have fokus på besættelse
af job med ansøgere fra målgruppen.
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.
7. Status på kvalitets- og resultatindikatorer, sagsnr. 12/1978
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
I økonomiaftalen for 2013 er det aftalt at forbedre kvaliteten i behandlingen.
Her gives en status på de kvalitets- og resultatindikatorer, det er aftalt at følge.
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8. Høringssvar vedr. lov om ændring af Lov om håndhævelse af udbudsreglerne, sagsnr. 13/218
Bestyrelsen godkendte høringssvaret.
Resumé
Som led i regionernes målsætning for indkøb og logistik frem mod 2015 arbejder Danske Regioner for en forenkling af udbudsområdet herunder klagesystemet. Danske Regioner har længe presset på for at få regeringen til at reformere arbejdet i Klagenævnet for Udbud. Fremsendte høring vedrørende
udkast til forslag om ændring af Lov om håndhævelse af udbudsreglerne modtages derfor positivt. Danske Regioner har afgivet høringssvar den 21. januar
2013, hvori der er opbakning til forslaget. Høringssvaret indeholder dog en
række forslag, der kunne tilføre området yderligere forenkling og reduktion af
unødvendigt bureaukrati til fordel for både regionerne og dets leverandører.

9. Høringssvar vedr. lov om beskyttelse af børn mod overgreb, sagsnr.
12/423
Bestyrelsen godkendte høringssvaret.
Resumé
Et nyt lovforslag fra Social- og Integrationsministeriet præsenterer en række
initiativer, der skal beskytte børn bedre mod seksuelle overgreb. Forslaget skal
sikre den nødvendige behandling på området.
Et af initiativerne er de såkaldte børnehuse, som skal drives af kommunerne i
en region i fællesskab.
Danske Regioner roser i et høringssvar initiativerne. Det foreslås dog, at børnehusene af faglige og økonomiske årsager drives af regionerne, fordi de har
tæt tilknytning til regionernes eksisterende indsats på området.

10. Høringssvar vedr. tilsynsreform på socialområdet, sagsnr. 12/2346
Bestyrelsen godkendte høringssvaret.
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Resumé
Social- og Integrationsministeriet har sendt et lovforslag i høring om en reform af tilsyn på socialområdet.
Reformen vil betyde, at fem kommuner vil skulle godkende og føre tilsyn med
alle sociale tilbud i deres respektive geografiske region. Tilsynet gælder både
private, kommunale og regionale tilbud for både børn og voksne.
Danske Regioner ser i et høringssvar positivt på, at man ønsker mere ensartethed, uvildighed og faglighed i tilsynet. Man roser desuden reformen for at fokusere på kvalitet i den sociale indsats. Her kan regionernes kvalitetsmodel på
socialområdet bruges som ramme.
Man opfordrer desuden til at sikre dialog mellem de nye socialtilsyn og de regionale og kommunale driftsherrer.
11. Høringssvar vedr. af ændring af lov om miljømål m.v., sagsnr. 12/81
Bestyrelsen godkendte høringssvaret.
Resumé
Forslag til ændring af miljømålsloven lægger op til en justeret høringsfase, der
bl.a. indebærer, at en mindre opgave for regionerne (koordinering og evt.
mægling) skrives ud af loven. Det vurderes på administrativt niveau i regionerne, at denne ændring ikke vil have væsentlig betydning for hverken Natura2000-planprocessen eller for regionernes opgavevaretagelse.
12. Høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af frikommunelov,
sagsnr. 12/819
Bestyrelsen godkendte høringssvaret.
Resumé
Danske Regioner har fået lovforslag om lov om ændring af lov om frikommuner i høring. Lovændringen omhandler yderligere etablering af forsøgsmuligheder for frikommunerne.
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13. Brev til Erhvervs- og Vækstministeren om regionale dialogmøder om
mobildækning, sagsnr. 11/164
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Danske Regioner, KL og Teleindustrien har sendt et brev til erhvervs- og
vækstminister Annette Vilhelmsen med resultaterne fra fem regionale møder
om mobildækning.

14. Breve til Carsten Hansen og Mette Gjerskov om Landdistriktsprogrammet 2013+, sagsnr. 10/1177
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Danske Regioners formandskab har sendt breve til henholdsvis minister for
by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen og minister for fødevarer, landbrug og Fiskeri, Mette Gjerskov, om behovet for vækstskabende initiativer i
det kommende landdistriktsprogram.

15. Aftale om EU´s budget 2014-2020, sagsnr. 09/3060
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
EU’s stats- og regeringsledere enedes den 8. februar 2013 om en ramme for
EU’s budget 2014-2020. For første gang i EU’s historie er budgettet lavere
end i forrige periode på trods af, at EU udvides med Kroatien pr. 1. juli 2013.
Budgettet på 960 milliarder euro for 2014-2020 udgør 1,00 procent af EUlandenes bruttonationalindkomst og er 12 milliarder euro lavere end budgettet
for 2007-2013.
Selvom de præcise beløb for Danmark endnu ikke kendes, er der ingen tvivl
om, at der bliver færre strukturfondsmidler i den næste budgetperiode. Til
gengæld bliver der afsat væsentligt flere midler til forskning under det nye
Horizon 2020-program, som er et område, hvorfra Danmark generelt har opnået mange bevillinger. Det er endvidere uvist, om Danmark vælger at anven-
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de en større del af midlerne under Landdistriktsprogrammet til landdistriktsudvikling.

16. Næste møde, sagsnr. 13/467
Bestyrelsen besluttede, at næste møde i Danske Regioners bestyrelse holdes
fredag den 5. april kl. 10.30.
Resumé
17. Eventuelt, sagsnr. 13/467
Resumé
-

NOTAT

22-11-2012
Sag nr. 11/2255
Dokumentnr. 50723/12

Danmarks deltagelse i FP7
I 2010 er der registreret 3.200 F&U-aktive danske virksomheder.
3.000 SMV’ere og 200 store virksomheder
Virksomhederne brugte i alt 36,9 mia. kr. på egen F&U, og de store virksomheder stod for 70 pct. af udgifterne.
Knap halvdelen af virksomhederne er hjemmehørende i Region Hovedstaden. Det er også virksomhederne i Region Hovedstaden der trækker flest
FP7 midler hjem. De står for 58 pct. af de samlede danske FP7 midler til
danske virksomheder. Region Syddanmark henter mange midler hjem til
store virksomheder, hvor de er på niveau med Region Hovedstaden.
F&U aktive virksomheders regionale fordeling og andel af hjemtag er som
følger (procentvis fordeling):
Region
Andel af
FP7 midler FP7 midler
Hjemsted
FP7-midler
til SMV’ere
Til store
Hovedstaden
46
58
64
45
Sjælland
7
4
5
2
Syddanmark
19
21
9
45
Midtjylland
19
13
17
7
Nordjylland
9
4
5
1
Danske virksomheders deltagelse i FP7
228 SMV’ere og 61 store virksomheder har deltaget i FP7.
Knap hver 3. af de store virksomheder har deltaget i FP7 og en enkelt virksomhed i Region Syddanmark tegner sig alene for knap 15 pct. af alle danske virksomheders FP7-midler.
Kun 8 pct. af de F&U-aktive SMV’ere deltager i FP7.
Succesraten for de danske virksomheders ansøgninger er 30 pct. for de store og 24 pct. for SMV’erne.

Kenneth Hirsch Sørensen
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Områder som virksomhederne henter midler fra
De danske virksomheder henter de fleste midler hjem til områderne energi,
sundhed, IT samt nano- og materialeteknologi. De fire områder tegner sig
for 2/3 af de samlede midler.
Det samlede hjemtag af midler udgør 146 mio. euro svarende til knap 1,1
mia. kr.
Region Region
Region Region Region I alt
DK anOmråde
Hoveds. Sjælland Sydd.
Midtj. Nordj. (mio. E) del (%)
Energi
14,6
0,9
2,4
0,3
40,9
5,4
22,7
Sundhed
0,3
0,6
1,3
21,7
2,9
19,5
Nano
0,6
1,9
3,2
1,7
18,3
2,6
10,9
IT
0,2
2,1
1,1
17,1
1,3
13,7
Transport
0,1
1,0
0,9
1,0
11,6
1,3
8,6
Fødevarer
0,3
0,5
0,7
0,3
7,8
4,3
6,0
Miljø/klima 3,9
0,3
0,4
1,1
0,3
6,0
3,5
Sikkerhed
0,8
0,9
0,2
3,7
1,3
1,8
Andet
0,1
0,1
0,8
--0,6
Smv’er
4,1
2,4
2,9
1,0
17,7
3,0
7,3
I alt
83,7
5,7
31,2
19,3
5,7
145,6
2,3
Anm. Nano dækker områderne Nanovidenskab, -teknologi, materialer og ny produktionsteknologi. I
transport indgår luftfart. Fødevarer dækker områderne fødevarer, landbrug, fiskeri og bioteknologi.
Andet er samfundsvidenskab, humaniora, rummet, atom og videnregioner. Alle beløb er mio. euro.
DK andel er den samlede nationale andel af FP7 incl. virksomheder og offentlige institutioner.

Energi, fødevarer og klima/energi er relative danske styrkepositioner, hvor
den danske andel af FP7-midler er 50 pct. højere end den gennemsnitlige
danske andel. Sundhed og nano er mindre danske styrkeområder.
I EuroStars-programmet, der samfinansieres af FP7 og nationale midler er
fordelingen mellem regionerne som følger (procentvis fordeling):
Region Hovedstaden:
54
Region Sjælland:
09
Region Syddanmark:
12
Region Midtjylland:
11
Region Nordjylland:
14
Koblingen mellem FP7 og de nationale forsknings- og innovationsordninger
De danske virksomheder, der har succes med at hjemtage midler fra FP7, er
også aktive brugere af de danske forsknings- og innovationsordninger. Næ-

sten halvdelen af alle danske virksomheder i FP7 har også modtaget bevillinger til forskning og innovation fra FI.
Omvendt er de virksomheder, der gør brug af de nationale ordninger, ikke
væsentligt repræsenteret i FP7.
Oversigt over FP7 virksomhedernes brug af nationale ordninger (antal):
Erhvervs Højtek- Forsk
FP7
Viden- Viden- Innovanologi- ningspilot
kupon tionskon- PhD
sortier
fonden råd
SMV 228
10
27
33
40
41
19
Store 61
0
0
74
62
26
21
I alt
289
10
27
107
102
67
40
Danmark i internationale sammenligninger
Danmark ligger på en anden plads i forhold til de nordiske lande - Sverige,
Finland og Norge - hvis man ser på andelen af EU-tilskud, partnere og projekter i FP7. Sverige er nummer 1.
Danmark ligger på en 12. plads på listen over de lande, som modtager de
største EU-bevillinger under FP7.
Hvis man korrigerer for størrelsen af de forskellige lande, så ligger Danmark på en 3. plads blandt de 20 lande med størst EU-tilskud målt pr. indbygger. Danmark overgås kun af Schweiz og Finland.
Niveauet for dansk deltagelse svarer relativt til niveauet i FP6. I absolutte
tal er der tale om en markant stigning i den danske deltagelse. Dette hænger
sammen med, at den økonomiske ramme er større i FP7 i forhold til FP6.
FP6

FP7

Antal projekter med dansk deltagelse

1.123 1.519

Antal danske deltagere

1.643 2.037

Antal danske koordinatorer

210

360

EU-midler til danske deltagere (mio. euro) 396,1 717,0
Dansk andel af alle midler i FP

2,38% 2,34%

Danmarks profil er noget anderledes i forhold til gennemsnittet af FP7modtagerlandene:
Deltagertype
Universiteter

DK
47 %

Alle FP7 lande
36 %
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Offentlig institution
Virksomheder
Ikke-kommerciel
Andre

12 %
30 %
10 %
02 %

04 %
31 %
26 %
03 %

Anm.: Materialet er opdateret pr. november md. 2012, og er alene opgjort for området Cooperation.
Ikke-kommerciel kan være GTS’er, sektorforskningsinstitutioner og private forskningsinstitutioner.

Universiteter og offentlige institutioner som eksempelvis hospitaler fylder
mere i DK. De tegner sig tilsammen for 60 pct. af midlerne til DK, mod 40
pct. i alle FP7-lande. Den danske virksomhedsandel er på niveau med resten af landene.
Ser vi specifikt på sundhedsområdet ses det, at både offentlige institutioner
og virksomheder står stærkt i DK.
Deltagertype
Universiteter
Offentlig institution
Virksomheder
Ikke-kommerciel
Andre

DK
39 %
26 %
29 %
05 %
00 %

Alle FP7 lande
52 %
04 %
17 %
23 %
03 %

Virksomhederne fylder mest inden for energi, transport og sikkerhed. Dette
gælder både for DK og Alle. Virksomhederne andel er over 40 pct. inden
for alle tre områder.
Kilder:
”Kortlægning af danske virksomheders deltagelse i FP7”, FI 2012.
”Oversigt over EU-tilskud fordelt på deltagertyper under rammeprogrammets prioritetsområder”, FI’s hjemmeside, november 2012.
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