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Votering:

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

Side 2

1. 1. behandling af Danske Regioner Budget 2014, sagsnr. 13/2049
Beslutning
Bestyrelsen besluttede, at budgettet for 2014 fastsættes med et driftsunderskud
på 36,4 millioner kroner, at kontingentet foreslås pris- og lønreguleret med 1,2
procent og fastsættes på generalforsamlingen til 22 kroner pr. indbygger for
2014, at kontingentet for Videncenter for Jordforurening fastholdes i faste priser, og at der i løbet af 2014 gennemføres en omprioritering på 1 procent på
udgiftssiden på budget 2014 svarende til 2 millioner kroner til en opprioritering af interessevaretagelsen.
Hermed oversendes budgetforslaget til 2. behandling i bestyrelsen.
Vibeke Storm Rasmussen har bedt om, at bestyrelsen tager en principiel drøftelse af Danske Regioners rolle, herunder hvorvidt Videncenter for Jordforurening i stedet bør drives af en eller flere af regionerne.
Resumé
Budgetforslag 2014 er udarbejdet i forventet 2014 pris- og lønniveau.
I budgetforslaget er der lagt op til, at kontingentet pris- og lønreguleres med
1,2 procent svarende til 0,3 kroner og fastsættes til 22 kroner pr. indbygger i
2014.
Som følge af den manglende pris- og lønregulering af underskudsfinansieringen samt den manglende pris- og lønregulering af kontingentet i 2011 sker der
forlods en samlet reduktion på 1 procent på indtægtssiden i 2014. Dette indebærer et automatisk effektiviseringskrav på udgiftssiden.
Budgetforslag 2014 medfører en reduktion i driftsunderskuddet på knapt 2
millioner kroner, sådan at driftsunderskuddet udgør 36,4 millioner kroner. Reduktionen skyldes dels øgede husleje- og sekretariatsindtægter som følge af
Sundhed.dk’s indflytning i Regionernes Hus kombineret med besparelser på
driften bl.a. som følge af investeringer i energioptimering samt afledte effekter
af en øget kapacitet til videokonferencer.
I budgetforslaget foreslås det, at der i løbet af 2014 gennemføres en omprioritering på yderligere 1 procent på de samlede personale- og driftsudgifter sva-
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rende til 2 millioner kroner. Omprioriteringen tænkes konkret udmøntet som
en reduktion af personale- og driftsudgifterne på 2 millioner kroner, der anvendes til en opprioritering af den eksterne interessevaretagelse.
2. Ændring af sundhedsloven i høring - udredning og behandlingsretten
i psykiatrien, sagsnr. 13/468
Bestyrelsen godkendte høringssvaret vedrørende ændring af sundhedsloven.
Resumé
Danske Regioner tilslutter sig i udkast til høringssvar en ændring af sundhedsloven, så der i perioden september 2014 til september 2015 i to faser indføres
en udrednings- og behandlingsret for psykiatriske patienter svarende til somatiske patienters rettigheder. Med lovændringen ligestilles psykiatrien med resten af sundhedsområdet jf. økonomiaftalen for 2014.
Da høringsfristen er 1. november fremsendes høringssvaret med forbehold for
bestyrelsens behandling.

