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1. Formandens meddelelser, sagsnr. 13/582
Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.
Resumé
1. Formandens meddelelser
Møde med ministre m.fl.
Formanden orienterede om møder med hhv. DI den 14. marts, økonomi- og
indenrigsministeren den 14. marts, erhvervs- og vækstministeren den 22.
marts og socialministeren den 4. april 2013.
Invitation af Marianne Thyrring til mødet 17. maj 2013.
Formanden orienterede om, at Marianne Thyrring er inviteret til at orientere
om projektet om lokalt demokrati på bestyrelsesmødet den 17. maj 2013.
Invitation fra Sydslesvigsk Forening
Danske Regioner har modtaget en invitation til de danske årsmøder i Sydslesvig den 7.-9. juni 2013. Carl Holst forventer at deltage som repræsentant for
Danske Regioner.
Invitation fra Kommunesektoren i Norge
Danske Regioner har modtaget en invitation til at deltage i Kommunedagen
23. april og Kommunalpolitisk topmøde 24. april, der afholdes af Kommunesektoren i Norge. Bestyrelsesmedlemmer, der er interesserede i at deltage, kan
kontakte sekretariatet.
Økonomiforhandlingerne for 2014
Formandsskabet bad bestyrelsen om også at reservere weekenden torsdag den
30. maj til søndag den 2. juni 2013, da økonomiforhandlingerne forventes
fremrykket.

2. Godkendelse af åbent referat af møde 08-03-2013 i Danske Regioners
bestyrelse, sagsnr. 13/582
Bestyrelsen godkendte referatet.
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Resumé
3. Rejseregler, sagsnr. 13/467
Bestyrelsen godkendte en ændring af gældende rejseregler, således at der kan
refunderes udgifter til togrejser på 1. klasse, når togrejsen forventes at vare
mere end 2 timer.

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.
4. Danske Regioners nye magasin, sagsnr. 13/628
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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.
5. Opfølgning på akutjob, sagsnr. 12/2116
Bestyrelsen tog notat om opfølgning på akutjob, som blev omdelt på mødet, til
efterretning.
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
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bestyrelsesmøder. Med henblik på så opdaterede data som muligt, vil materiale vedrørende indsatsen for akutjob denne gang blive omdelt på selve mødet.
6. Horizon 2020 og regionerne, sagsnr. 13/485
Bestyrelsen drøftede, hvordan regionernes opmærksomhed på finansieringsmuligheder gennem Horizon 2020 kan styrkes. Danmarks deltagelse i Horizon
2020-projekter skal prioriteres højt i den nye nationale klyngestrategi. Danske
Regioner skal bidrage til et styrket samarbejde mellem vækstforaene, Forsknings- og Innovationsstyrelsen og andre strategiske aktører. Danske Regioner
skal specifikt arbejde på at styrke deltagelsen i Horizon 2020-projekter inden
for sundhedsforskning, sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Sekretariatet undersøger interessen hos regionerne for at afholde en konference i 2014
om finansieringsmulighederne i Horizon 2020.
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.
7. Orienteringer om emner på EU-dagsordenen, sagsnr. 13/582
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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.

Side 5

8. Næste møde, sagsnr. 13/582
Bestyrelsen besluttede, at næste ordinære bestyrelsesmøde holdes fredag den
17. maj 2013 kl. 10.30. Der afholdes endvidere bestyrelsesmøde onsdag den
17. april 2013 kl. 17.00 forud for generalforsamlingen.
Resumé
9. Eventuelt, sagsnr. 13/582
_
Resumé
-

