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1. Formandens meddelelser, sagsnr. 13/1004
Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.
Resumé
Status på konflikt med PLO
Formanden orienterede om status.
Fælles biobank til indsamling af navlestrengsblod
Anne V. Kristensen har bedt om, at bestyrelsen tager en drøftelse af muligheden for oprettelse/udbud af fælles biobank til indsamling af navlestrengsblod.
Sagen vil blive forelagt på bestyrelsesmødet den 30. august 2013.
Reform af erhvervsuddannelserne
Formanden orienterede om, at ”Udvalget for erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser på faglært niveau i voksen- og efteruddannelsessystemet” har afsluttet sit arbejde den 4. juni 2013 uden afrapportering, da der
ikke kunne opnås enighed om anbefalinger. Drøftelserne i udvalget indgår i de
videre politiske forhandlinger om regeringens forslag til en reform af erhvervsuddannelserne.
2. Godkendelse af åbent referat fra møde 17-05-2013 i Danske Regioners
bestyrelse, sagsnr. 13/1004
Bestyrelsen godkendte referatet.
Resumé
3. Samarbejde om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning,
sagsnr. 12/2166
Bestyrelsen godkendte udkast til samarbejdsaftale om drift af landsdækkende
akutlægehelikopterordning med henblik på efterfølgende godkendelse i regionsrådene.
Bestyrelsen besluttede at ændre forslaget til samarbejdssamtale således, at de
5 regionsrådsformænd får ansvaret for at mægle og skabe enighed i eventuelle
tvister.
Bestyrelsen indstiller overfor regionsrådene, at man samler ansvaret for drift
af den landsdækkende akutlægehelikopterordning i én driftsfunktion.
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Resumé
I finanslovsaftalen for 2013 er der afsat 126,7 mio. kr. årligt (2013-niveau) til
etablering af en national akutlægehelikopterordning med 3 døgnbemandede
akutlægehelikoptere med base i henholdsvis Skive, Billund samt i Ringsted.
Ved placeringen af baserne for de tre akutlægehelikoptere er det tillagt vægt at
sikre hurtig responstid i særligt de dele af landet, hvor patienter med den nye
sygehusstruktur får længere til specialiseret behandling. De 3 akutlægehelikoptere skal administreres af regionerne, som en integreret del af regionernes
samlede præhospitale indsats med ambulancer og akutbiler mv.
Med henblik på at regulere samarbejdet mellem regionerne om en landsdækkende akutlægehelikopterordning med tre akutlægehelikoptere med baser i
henholdsvis Skive, Billund og Ringsted er der udarbejdet et udkast til samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen beskriver de organisatoriske, økonomiske og
kompetencemæssige forhold imellem regionerne i forbindelse med driften af
den landsdækkende akutlægehelikopterordning.

4. Anvendelsen af den landsdækkende akutlægehelikopterordning,
sagsnr. 12/2166
Bestyrelsen drøftede sagen og konstaterede, at den nye tværregionale styregruppe for den landsdækkende lægehelikopterordning fremover vil skulle sikre, at den samlede kapacitet anvendes hensigtsmæssigt, og at de tre akutlægehelikoptere supplerer hinanden.

Resumé
Anne V. Kristensen har bedt om at få anvendelsen af akutlægehelikopterne på
dagsordenen i Danske Regioners bestyrelse. Baggrunden er en konkret hændelse, hvor akutlægehelikopteren med base i Karup ikke deltog i beredskabet,
idet akutlægehelikopteren ikke måtte flyve pga. luftfartsregler om hviletidsbestemmelser.
Erfaringerne fra de to nuværende akutlægehelikoptere vil indgå i det videre
arbejde med etableringen af en landsdækkende ordning med tre døgndækkende akutlægehelikoptere med baser i Skive, Billund og Ringsted. Samarbejdsaftalen om driften af en landsdækkende akutlægehelikopterordning, som skal
regulere regionernes samarbejde om de tre akutlægehelikoptere, præciserer, at
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der er tale om en landsdækkende ordning, hvor akutlægehelikopterne skal
supplere hinanden.
Den daglige disponering af de tre akutlægehelikoptere vil finde sted fra de regionale AMK-vagtcentraler. Men det vil være den fællesregionale driftsfunktion, som har ansvaret for sikre, at den samlede kapacitet anvendes hensigtsmæssigt, og at de tre akutlægehelikoptere supplerer hinanden.
5. Indspil til Vækstteam for IKT og Digital Vækst, sagsnr. 13/463
Bestyrelsen godkendte indspillet til regeringens vækstteam for IKT og digital
vækst.
Resumé
Regeringen har nedsat et vækstteam for informations- og kommunikationsteknologi (IKT) og digital vækst. Danske Regioner har på baggrund af bidrag fra
regionerne og med udgangspunkt i blandt andet Danske Regioners oplæg
Sund Vækst udarbejdet et udkast til indspil til vækstteamet med relevante cases og anbefalinger. Indspillet til vækstteamet fokuserer på følgende temaer:
sundhedsteknologi og digitalisering, herunder sygehusbyggerier, telemedicin,
sporing og logistik samt sundhedsdata, intelligent offentlig efterspørgsel, regional vækst via IKT og digitalisering samt øget IKT i uddannelserne.
6. Høringssvar vedr. lovforslag om udgiftslofter for 2014-2017, sagsnr.
13/1048
Bestyrelsen godkendte høringssvaret.

Resumé
Danske Regioner har udarbejdet og oversendt høringssvar til lovforslaget om
fastsættelse af de kommunale, regionale og statslige udgiftslofter for 20142017, jf. vedlagte. Høringssvaret er fremsendt med forbehold for politisk behandling. Lovforslaget udmønter ”Aftale om en vækstplan” i forhold til aftalens forudsætninger om væksten i det offentlige forbrug i 2014-2017 såvel
som aftalens præmis om, at udgiftsvæksten placeres under det statslige udgiftsloft. Lovforslaget er relativt upræcist i forhold til teknikken i, hvordan
den årlige regulering af udgiftsrammerne nærmere sker.
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7. Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud, sagsnr. 13/876
Bestyrelsen godkendte høringssvaret.
Resumé
En af regionernes fælles målsætninger i strategien for indkøb og logistik for
2015 er, at der skal kunne gennemføres flere udbud som følge af en reduktion
i det bureaukrati, der præger udbudsområdet. Dette gælder blandt andet et stigende antal klagesager, der enten er ubegrundede eller fokuserer på juridiske
petitesser.
På opfordring fra Danske Regioner og KL nedsatte regeringen i 2012 en arbejdsgruppe, der skulle se på mulighederne for en forenkling af klagesystemet
på udbudsområdet. Arbejdet resulterede i en række konkrete anbefalinger, der
sikrer en forenkling af klagesystemet.
Danske Regioner har afgivet høringssvar den 2. maj 2013, hvori der overordnet udtrykkes opbakning til udkastet til bekendtgørelsen om KLFU.
Der foreslås blandt andet en graduering og forhøjelse af klagegebyret, således
at klager over EU’s udbudsdirektiv udgør 20.000 kroner, og at klagegebyret
for øvrige klager udgør 10.000 kroner.
Desuden foreslås det, at det skal være muligt for ordregivere at få tilkendt
sagsomkostninger. Danske Regioners forventning er, at effekten af forslaget
vil medvirke til at nedbringe antallet af klagesager, i særdeleshed de åbenlyst
ubegrundede.

8. Bekendtgørelse om samarbejdsaftaler mellem regioner og kommuner,
sagsnr. 10/2312
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé
I forlængelse af førtidspensionsreformen har Arbejdsmarkedsstyrelsen (herefter AMS) udarbejdet en bekendtgørelse, der sætter rammerne for de samarbejdsaftaler, der skal indgås mellem kommuner og regioner om anvendelse af
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de regionale kliniske funktioner, og herunder sundhedskoordinatorernes arbejde.
Regionerne er grundlæggende positivt indstillet overfor forslaget til bekendtgørelsen. Der peges dog på en række væsentlige forhold, hvor der er behov for
ændringer eller præciseringer. Disse vedrører primært:
•

Sundhedskoordinators forpligtigelse til at yde rådgivning i løbende sager.
• Prisfastsættelsen omkring overhead og vurderinger i klinisk funktion.
• Muligheden for at regionen efter ønske fra kommunerne kan levere en
endelig og entydig vurdering fra klinisk funktion.
• Regler for opsigelse af samarbejdet med regionen.
9. Lov om offentlighed i forvaltningen, sagsnr. 02/1913, j.nr. 001
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Folketinget har den 4. juni 2013 vedtaget ny lov om offentlighed i forvaltningen. Loven træder i kraft den 1. januar 2014. Lovens anvendelsesområde udvides til fremover også at omfatte KL og Danske Regioner,
10. Udmøntning af pulje til styrket akutindsats, sagsnr. 09/2123
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har på baggrund af ansøgninger fra
regionerne udmøntet puljen til styrket akutindsats på 50,2 mio. kr., som regeringen og Enhedslisten har indgået aftale om.

11. Opfølgning på akutjob, sagsnr. 12/2116
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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Resumé
Med oplægget orienteres bestyrelsen om status for regionernes indsats med at
tilvejebringe akutjob. Indsatsen og lovgrundlaget for akutjob løber frem til 1.
juli 2013, og resultaterne af de sidste stillingsopslag vil blive fulgt på sekretariatsplan.
12. Generelle orienteringer, sagsnr. 13/1004
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Konference om pakkeforløb i psykiatrien, sagsnr. 11/2207 (JKV)
Jordforureningsloven, sagsnr. 10/2153 (LE)
13. Næste møde, sagsnr. 13/1004
Bestyrelsen besluttede, at næste møde holdes fredag den 30. august kl. 10.30.
Afbud fra Birgitte Josefsen.
Resumé
14. Eventuelt, sagsnr. 13/1004
Flemming Stenild opfordrede formandsskabet til at oveveje, om ikke Danske
Regioner bør støtte op om den kritik, der er rejst af Dansk Erhverv og Advokatsamfundet vedrørende de korte frister i høring af lovforslag.
Resumé
-

