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Side 2

1. Formandens meddelelser, sagsnr. 13/820
Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.
Resumé
Formandens meddelelser
Minitopmøde 30. april 2013
Formanden orienterede om, at der sammen med sundhedsministeren var afholdt et minitopmøde med organisationerne om afbureaukratisering. I opsamlingen blev foreslået en række konkrete initiativer, herunder at der udvælges
1-2 pilotafdelinger i hver region, hvor der i praksis kan arbejdes med konkrete
tiltag i en bureaukratifri zone, samt at de kliniske databaser udvikles i forhold
til at skabe en synlig og målbar afbureaukratisering.
Anvendelse af akutlægehelikopter
Efter ønske fra Anne V. Kristensen vil der på næste bestyrelsesmøde blive
lagt op til en drøftelse af vagtdækningen af akutlægehelikopterne.
2. Godkendelse af åbent referat af møde 05-04-2013 i Danske Regioners
bestyrelse, sagsnr. 13/820
Bestyrelsen godkendte referatet.
Resumé
3. Mødekalender for 2014, sagsnr. 13/879
Bestyrelsen godkendte mødekalender for 2014.
Resumé
Forslag til bestyrelsens mødekalender for 2014 samt dagene for udvalgsmøder
i Danske Regioner.
4. Evaluering af generalforsamling 2013, sagsnr. 12/538
Bestyrelsen evaluerede generalforsamlingen 2013. Der blev i den forbindelse
peget på, at de stemmeberettigedes varierende tilstedeværelse i salen kan udgøre et problem ved evt. afstemning. Der blev endvidere peget på, at paneldebattens form bør overvejes nøje næste år.
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Resumé
Danske Regioners generalforsamling blev afholdt i Messecenter Herning torsdag den 18. april 2013 med 369 deltagere bestående af regionsrådspolitikere
og gæster.
5. Folkemødet den 13.-16. juni 2013, sagsnr. 12/1703
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Der er Folkemøde på Bornholm den 13.-16. juni. Sidste år var der ca. 750 registrerede arrangementer og tæt på 33.000 besøgende. Begge dele forventes at
stige i år.
Danske Regioners telt vil igen i år stå på Cirkuspladsen, og det vil som noget
nyt danne rammen for arrangementer, og give deltagerne mulighed for at møde de regionale politikere hver dag kl. 13-15.
Danske Regioner har taget initiativ til to store fælles regionale arrangementer,
hvor hele bestyrelsen kan indgå i debatten. Derudover vil regionale politikere
indgå i andre arrangementer, der dækker en bred vifte af regionernes arbejdsområder.
6. Danske Regioners EU-prioriteringer 2013, sagsnr. 12/1983
Bestyrelsen godkendte Danske Regioners prioriteringer for foreningens indsats på EU-området for 2013.
Resumé
Europapolitisk panel har gennemgået EU-Kommissionens arbejdsprogram for
2013 og indstiller til bestyrelsens godkendelse, at foreningen prioriterer en
række EU-initiativer, der vurderes at være relevante for den regionale opgavevaretagelse og som understøtter Danske Regioners arbejde.
De væsentligste sager omhandler bl.a. partnerskab i forbindelse med forordningen om EU’s strukturfonde, midler i Horizon 2020 - EU’s program for
forskning og udvikling, tærskelværdier i forhold til udbudsdirektivet, en større
investering i sundhed, persondataforordningen og arbejdstidsdirektivet.
7. Charter for brugerindflydelse, sagsnr. 13/412
Bestyrelsen godkendte sagen og tilsluttede sig charteret.
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Resumé
Det Centrale Handicapråd har i samarbejde med flere centrale aktører, herunder Danske Regioner udviklet et charter om brugerindflydelse. Formålet med
charteret er at hjælpe andre med i praksis at implementere brugerindflydelse
for borgere med handicap. Det Central Handicapråd opfordrer derfor til, at
Danske Regioner i lighed med andre interesserede tilslutter sig charteret – og
vil derpå arbejde med formidling af charteret. Charteret bliver offentliggjort
på en konference om medborgerskab den 13. maj 2013.

8. Indspil til Vækstteam for IKT og Digital Vækst, sagsnr. 13/463
Bestyrelsen godkendte, at der udarbejdes indspil til Vækstteam for IKT og
Digital Vækst med udgangspunkt i temaerne 1. Sundhedsteknologi og digitalisering, 2. Intelligent offentlig efterspørgsel, 3. IKT og digitalisering som udgangspunkt for smart specialisering samt 4. Vækstforuminvesteringer i nye
IKT-kompetencer.
Resumé
Regeringens sidste vækstteam – Vækstteamet for Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT) og Digital Vækst – skal aflevere sine anbefalinger til
regeringen i september. Det foreslås, at Danske Regioner leverer et indspil
med fokus på temaerne sundhedsteknologi og digitalisering, intelligent offentlig efterspørgsel, IKT og digitalisering som udgangspunkt for regionale erhvervsmæssige styrkepositioner samt vækstforuminvesteringer i nye kompetencer og uddannelse inden for IKT og digitalisering.
9. Samarbejde om Miljøteknologiske fyrtårnsprojekter, sagsnr. 12/1588
Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner sammen med regionerne og Miljøstyrelsen går videre med samarbejdet omkring miljøteknologiske fyrtårnsprojekter.
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Resumé
Miljøministeren og Danske Regioners formandskab blev i november 2012
enige om, at regionerne og Miljøministeriet i fællesskab identificerer ca. fire
såkaldte Miljøteknologiske fyrtårnsprojekter, der dels imødekommer miljømæssige udfordringer og dels understøtter erhvervsudvikling og vækst i Danmark. Dette kan bl.a. ske med udgangspunkt i vækstforas prioriterede indsatsområder eller med afsæt i hospitalernes almindelige drift/virksomhed og regionernes opgaver på jordforureningsområdet. Det er målet, at Miljøministeriet
og regionerne i løbet af sensommeren igangsætter de fire Miljøteknologiske
fyrtårnsprojekter.

10. Høringssvar vedr. evaluering af lov om trafikselskaber, sagsnr. 13/562
Bestyrelsen godkendte høringssvaret med tilføjelse af, at de åbne skoleruter
stadig er en del af det samlede rutenet og bør medtages i rejseplanen, og med
tydeliggørelse af at trafikselskabernes overtagelse af stoppestederne vil medføre regionale udgifter.
Resumé
Transportministeriet har foretaget en evaluering af lov om trafikselskaber og
sendt den i høring med frist 31. maj 2013. Fokus er hovedsageligt på Hovedstadsområdet, hvor der bl.a. er lagt op til en styrket rolle for Region Hovedstaden og Region Sjælland i den kollektive bustrafik via en revideret finansieringsmodel for Movia. Men der er også en række anbefalinger med relevans
for hele landet.
Evalueringen flugter generelt godt med de anbefalinger Danske Regioner tidligere har fremlagt.

11. Rapport om forslag til regulering af sundhedspersoners samarbejde
med lægemiddel- og medicovirksomheder, sagsnr. 12/88
Bestyrelsen godkendte høringssvaret med de foreslåede ændringer fra udvalgene.
Bestyrelsen fandt endvidere, at der i forbindelse med reguleringen af sundhedspersoners aktiebesiddelse bør peges på den forelagte model 4. Dog må det
ikke forhindre, at sundhedspersoner kan investere i egne udviklingsprojekter.
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Resumé
Der foreligger nu en foreløbig rapport fra arbejdsgruppen vedr. sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder. Rapporten kommer med forslag til den fremtidige regulering af sundhedspersoners samarbejde med virksomhederne, fx krav til ansøgning om tilladelse hos Sundhedsstyrelsen og offentliggørelse af samarbejdet. Rapporten har været sendt i høring,
og sekretariatet har på baggrund af tilbagemeldinger fra regionerne samt behandling i Sundhedsudvalget og Udvalget for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde udarbejdet høringssvar. Danske Regioner kan som udgangspunkt bakke op om anbefalingerne i rapporten, men har også nogle konkrete bemærkninger til dele af rapporten, der bl.a. går på vigtigheden af at sikre incitamenterne for sundhedspersoner til at forske og udvikle nye lægemidler og teknologi.

12. Danske Regioners arbejde med ligestilling, sagsnr. 13/818
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Efter ønske fra Poul-Erik Svendsen redegøres for Danske Regioner og regionernes arbejde med ligestillingslovens § 4 på baggrund af en opfordring til at
bistå regionerne i deres bestræbelser på at leve op til loven. Sagen har været
drøftet i Løn- og Personalepolitisk Udvalg.
13. VækstplanDK, sagsnr. 09/1500
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Vækstplan DK indeholder aftaleparternes initiativer til at forbedre rammerne
for vækst og beskæftigelse i Danmark frem mod år 2020. Af relevans for regionerne er særligt aftalerne om Forøgelse af planlagt niveau for offentlige investeringer, Mere og bedre voksen- og efteruddannelse, Forbedringer for virksomheders vilkår, En styrket indsats i de danske yderområder samt om Vækstog eksportfremme. Finansieringen sikres bl.a. ved nedjustering af væksten i
det offentlige forbrug.

14. Regeringens sundhedspolitiske udspil, sagsnr. 12/1749
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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Resumé
Regeringen har præsenteret et sundhedspolitisk udspil, der indeholder flere
initiativer, som regionerne kan bakke op om. Det gælder bl.a. fokus på tværsektorielt samarbejde, krav til almen praksis og til kommunerne samt fokus på
patientinddragelse. Der afsættes 600 mio. kr. over fire år, penge som hentes
inden for sundhedsvæsenets budget. Initiativerne er imidlertid ikke særligt
konkrete, og Danske Regioner ser derfor frem til at indgå i en dialog med regeringen om den konkrete udmøntning.
15. Opfølgning på akutjob, sagsnr. 12/2116
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Med aftalen om akutjob har regionerne forpligtet sig til at arbejde for at tilvejebringe 800 akutjob. Det er besluttet, at indsatsen drøftes på alle møder i bestyrelsen. Med oplægget orienteres om status for regionernes indsats.
16. Orienteringer om emner på EU-dagsordenen, sagsnr. 13/820
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Følgende er en status på aktuelle emner, der er omfattet af bestyrelsens prioriteringer for foreningens europapolitiske arbejde. Alle seks punkter skal vedtages på Regionsudvalgets plenar den 30. maj 2013

17. Næste møde, sagsnr. 13/820
Næste ordinære bestyrelsesmøde holdes torsdag den 13. juni kl. 11.00-13.00
på Hotel Griffen i Rønne i forbindelse med Folkemødet på Bornholm.
Bestyrelsen bedes reservere perioden 30. maj til 2. juni til økonomiforhandlinger.
Resumé
18. Eventuelt, sagsnr. 13/820
Resumé
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