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1. Formandens meddelelser, sagsnr. 13/1438
Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.
Resumé
1.Formandens meddelelser
Status på regionernes budgetter for 2014
De foreløbige tal viser, at driftsudgifterne flugter med økonomiaftalen. Der er
imidlertid et udestående på 60 mio. kr. vedr. kvalitetsfondsmidlerne. Bestyrelsen bad regionsdirektørkredsen om at finde en løsning på dette umiddelbart
efter mødet.
Voldgift
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker har anmodet ministeriet
om voldgift vedrørende finansieringen af patientforsikringen for patienter under det udvidede frie sygehusvalg. Skal der ske kompensation, holder forudsætningerne i forbindelse med DUT-forhandlingerne ikke, hvilket vil blive taget op næste år.
Udvalg om psykiatri
Bestyrelsen blev orienteret om, at regeringens udvalg om psykiatri holder sit
sidste møde den 16. september. Udvalgets endelige rapport forventes udsendt i
høring og vil blive drøftet på det kommende bestyrelsesmøde. Social- og psykiatriudvalget vil få forelagt en status på deres næste møde den 6. september.
Lægemidlet Zaltrap
På baggrund af sagen om lægemidlet Zaltrap i pressen har Anne V. Kristensen
bedt om, at bestyrelsen drøfter sagen. Der udarbejdes et dagsordenspunkt til
bestyrelsesmødet den 27. september.
Regeringens finanslovsforslag
Bestyrelsen fik omdelt et notat om regeringens finanslovsforslag.
Standardiseret økonomiopfølgning
Bestyrelsen fik omdelt den standardiserede økonomiopfølgning per 2. kvartal
2013.
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Høringsfrister i lovarbejdet
Formandskabet har på baggrund af Flemming Stenilds opfordring på bestyrelsesmødet den 13. juni 2013 bedt sekretariatet om at indsamle eksempler på
urimelige høringsfrister og skærpe kritikken i høringssvar, hvor det er tilfældet.
Ombygning
Næstformanden orienterede om ombygningen i Regionernes Hus og mindede
om, at det nye bestyrelseslokale vil blive taget i brug fra næste møde.

2. Godkendelse af åbent referat af møde 13-06-2013 i Danske Regioners
bestyrelse, sagsnr. 13/1438
Bestyrelsen godkendte referatet.
På baggrund af en indledende drøftelse af åbne versus lukkede punkter besluttede bestyrelsen på mødet den 27. september at drøfte principperne for de politiske dagsordener. I forhold til placering af åbne og lukkede punkter bad bestyrelsen formandskabet om at forholde sig til dette i forberedelsen af møderne.
Resumé
3. Evaluering af Folkemødet 2013, sagsnr. 12/1703
Bestyrelsen evaluerede dette års Folkemøde og bevilgede 500.000 kr. til næste
års indsats og 100.000 kr. til sponsorering af Folkemødet fra bestyrelsens pulje (i lighed med 2012 og 2013).
Bestyrelsen besluttede, at bestyrelsesmiddagen (med ægtefæller) i 2014 ikke
skal holdes i forbindelse med Folkemødet.

Resumé
Det tredje folkemøde - Folkemødet 2013 - sluttede 16. juni 2013. 500 organisationer skabte tilsammen 1. 324 arrangementer over fire dage. Over 15. 000
personer i gennemsnit besøgte hver dag Folkemødet i Allinge. Regionale politikere var aktive i mindst 50 arrangementer. Hvordan fungerede det, og hvad
bør der eventuelt tænkes ind til næste års deltagelse?
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4. Valgaktiviteter, sagsnr. 12/1739
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og bevilgede 400.000 kr. af den
million i bestyrelsens pulje, der er reserveret til valgaktiviteter, til at optimere
de igangværende aktiviteter.
Resumé
Danske Regioner er engageret i en række valgaktiviteter forud for regionsvalget den 19. november 2013. Det drejer sig om:
•
•
•
•

En fælles valgportal på nettet, der danner rammen om en række fælles
valgaktiviteter op til valget, bl.a. en kandidatdatabase.
Et quiz-spil, der skal øge kendskabet til regionerne og interessen for at
tage del i valget.
En informations- og oplysningskampagne, der ligeledes skal informere
om regionernes ansvars- og arbejdsområder.
Et koncept for ungevalgmøder, der skal udrulles på 103 uddannelsesinstitutioner i hele landet.

Hertil kommer, at Danske Regioner sammen med KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet står bag en fælles kampagne, der skal øge valgdeltagelsen og
informere om de forbedrede muligheder for at brevstemme. Endelig er Danske
Regioner medafsender på en film produceret af Folketinget. Filmen skal oplyse om, hvordan man stemmer og er målrettet unge førstegangsvælgere.
De enkelte aktiviteter er så småt ved at blive realiseret. Informationskampagnen blev således præsenteret på Danske Regioners generalforsamling og på
Folkemødet på Bornholm, hvor man også testede konceptet for ungevalgmøder. Netportal og spil blev lanceret 19. august og ungevalgmøderne starter 2.
september. Nedenfor gives en præsentation og status på de enkelte aktiviteter.
5. Stamcellebank, sagsnr. 12/1055
Bestyrelsen drøftede sagen og bad sekretariatet om at udarbejde et fagligt/økonomisk beslutningsgrundlag til forelæggelse i sundhedsudvalget og
bestyrelsen.
Resumé
Anne V. Kristensen ønsker en drøftelse af mulighederne for en national stamcellebank. Danske Regioners Sundhedsudvalg drøftede på sit møde i august
2012 muligheden for et samarbejde mellem det offentlige og private om en
national stamcellebank. Dette skete på baggrund af en henvendelse fra den
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private virksomhed Biobank Danmark. Sundhedsudvalget konkluderede den
gang, at der mangler et uafhængigt fagligt og økonomisk beslutningsgrundlag.
På baggrund af en forespørgsel fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
har sekretariatet i oktober 2012 svaret, at Danske Regioner afventer, at Sundhedsstyrelsen uddyber sin opfattelse af behandlingsmæssige fordele i at oprette en bank. Det kan være i en analyse, der danner et uafhængigt fagligt og
økonomisk grundlag for beslutning. En sådan analyse er ikke gennemført.

6. Afslutning af erhvervsuddannelsesudvalgets arbejde, herunder den
fremtidige praktikpladssituation, sagsnr. 12/1593
Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner bidrager til at forbedre erhvervsuddannelsernes omdømme og kvalitet ved at arbejde for: 1) at indgangene og
grundforløb bliver bredere, 2) en sundhedsindgang, som giver de fagudlærte,
der skal arbejde indenfor sundhedsvæsnet, fælles sundhedsfaglig identitet og
viden om sundhedsvæsnet 3) optag af alle uddannelsesparate elever på første
del i et grundforløb, hvorefter der indføres adgangskriterier til hhv. den brancherettede del af grundforløbet og til det efterfølgende hovedforløb. 4) individuelt tilpasset grundforløb, der giver mulighed for, at eleverne, uanset alder,
kan tilegne sig de faglige og personlige kompetencer, de eventuelt mangler for
at fortsætte på uddannelsen, selvom første del af grundforløbet måtte blive
målrettet unge under 25.
Poul Müller bemærkede vedrørende den fremtidige praktikpladssituation, at
han er af den opfattelse, at i alt væsentligt udgør praktikanter set over en samlet erhvervselevpraktikperiode ikke en omkostning i forhold til at have andre
medarbejdere ansat.

Resumé
Erhvervsuddannelsesudvalget har afsluttet anden fase af arbejdet uden at aflevere anbefalinger til regeringen, da der ikke kunne opnås enighed blandt udvalgets medlemmer. Danske Regioner har i udvalget arbejdet for anbefalinger,
som indgår i de af bestyrelsen godkendte udspil: ”Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser” og ”Bedre ungdomsuddannelser – en forudsætning for regional vækst og udvikling.” Regeringen har udmeldt, at man i efteråret vil
komme med et oplæg til en reform af erhvervsuddannelsesområdet. Til brug
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for den videre politiske proces, er der behov for at konkretisere anbefalingerne
fra de politiske udspil yderligere.
I første fase af udvalgsarbejdet blev det anbefalet, at de offentlige arbejdsgivere skal stille praktikpladser til rådighed svarende til 2011- og 2012-niveau.
Danske Regioner og KL forudsatte økonomisk kompensation, hvilket ikke har
været muligt at opnå. Der er derfor behov for en afklaring af, hvordan regionerne vil håndtere ønsket om flere praktikpladser, når der ikke gives økonomisk kompensation.

7. Nye strukturfondsprogrammer 2014-2020, sagsnr. 11/2319
Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner i sit høringssvar støtter Regionalfondsprogrammet og Socialfondsprogrammet 2014-2020 og understreger vigtigheden af regionale prioriteringer i implementeringen af programmerne.
Resumé
Efter næsten et års arbejde med regional inddragelse har Erhvervsstyrelsen
sendt udkast til nye Regionalfonds- og Socialfondsprogrammer 2014-2020 i
offentlig høring. De regionale vækstfora fastlægger fortsat det regionale fokus
ved at indstille projekter til at modtage støtte fra fondene.
Regionalfondsprogrammet fokuserer især på at forbedre innovation og konkurrenceevne hos små og mellemstore virksomheder. Socialfondsprogrammet
bidrager blandt andet til at øge beskæftigelsen i nystartede virksomheder, øge
beskæftigelsen for personer på kanten af arbejdsmarkedet og til at få flere til
at gennemføre en uddannelse.
De to nye programmer afspejler, at regionerne aktivt har deltaget i udarbejdelsen.
8. Høringssvar vedr. implementering af patientmobilitetsdirektiv,
sagsnr. 13/1359
Bestyrelsen godkendte høringssvaret.
Resumé
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fremsendte den 28. juni udkast til
ændring af sundhedsloven samt udkast til fem bekendtgørelser vedrørende
implementering af EU direktivet om patientrettigheder i forbindelse med
grænseoverskridende sundhedsydelser i høring.
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Implementeringen af direktivet i dansk lovgivning præciserer og udvider patienternes rettigheder til at få sundhedsydelser i andre EU-lande med efterfølgende refusion og giver EU/EØS-borgere fra andre lande adgang til behandling i det danske sundhedsvæsen mod betaling.
I høringssvaret peges der på en række forhold, der bør yderligere afklares. Det
påpeges endvidere, at såvel implementering som administration af de nye rettigheder og regler vil kræve betydelige ressourcer i regionerne. De økonomiske konsekvenser kan ikke opgøres præcist på nuværende tidspunkt, men der
rejses i høringssvaret et krav om kompensation i forlængelse af DUTprincippet.
9. Rapport om stabiliteten i de årlige tilskuds- og udligningsbeløb,
sagsnr. 13/639
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Finansieringsudvalget har udarbejdet en rapport om stabiliteten i de årlige tilskuds- (og udligningsbeløb) for kommuner og regioner. For regionerne ses på
sundhedsområdet i årene 2009-2013 årlige udsving som følge af opdateringer
af datagrundlaget på mellem -0,7 til +0,5 procent af den enkelte regions bloktilskud – beløbsmæssigt fra -83 mio. kr. til +124 mio. kr. Det konkluderes, at
udsvingene fra år til år er små, men at der er tale om beløb, som for regionerne
kan virke som betydelige. Der foreslås ingen ændringer af det nuværende system for regionernes vedkommende.
10. Næste møde, sagsnr. 13/1438
Bestyrelsen besluttede, at næste møde holdes fredag den 27. september 2013
kl. 10.30.

Resumé
11. Eventuelt, sagsnr. 13/1438
Birgitte Kjøller Pedersen bemærkede, at app'en til Danmarksdysten på iPad
ikke kan følge skærmretningen.
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Resumé
-

