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Side 1

1. Formandens meddelelser, sagsnr. 14/1468
0B

Maren Munk-Madsen

Resumé
Indstilling
Sagsfremstilling

Bilag
Ingen.
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2. Godkendelse af åbent referat af konstituerende møde 27-03-2014 i
Danske Regioners bestyrelse, sagsnr. 14/1468
1B

Maren Munk-Madsen

Resumé
Indstilling
Det indstilles,
at referatet godkendes.
Sagsfremstilling

Bilag
Referat af konstituerende møde 27-03-2014 i Danske Regioners bestyrelse.pdf
(1136861).
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3. Udpegning til eksterne hverv, sagsnr. 13/942
2B

Morten Slabiak

Resumé
Bestyrelsen skal udpege medlemmer til en række eksterne hverv.
Indstilling
Det indstilles,
at bestyrelsen udpeger til en række eksterne hverv.
Sagsfremstilling
På det konstituerende bestyrelsesmøde den 27. marts 2014 i Aalborg udpegede
bestyrelsen medlemmer til en del af de eksterne hverv, som skal besættes med
regionsrådsmedlemmer. Bestyrelsen skal nu udpege medlemmer til de resterende hverv, som er oplistet nedenfor.
Internationale hverv
· CEMR – Europæiske Kommuners og Regioners Råd (2 medlemmer, 2
suppleanter)
· Europarådets kommunalkongres (2 medlemmer, 3 suppleanter)
· UCLG – United Cities and Local Governments (1 suppleant)
Øvrige hverv
· Amgros (formand, næstformand, 5 medlemmer og 7 suppleanter).
· Helsefondens bestyrelse (1 medlem, 1 suppleant)
· Psykolognævnet (1 medlem, 1 suppleant)
· Beredskabsforbundets landsråd (2 medlemmer)
· Børnesagens fællesråd – Komité til uddeling af børnesagspris (1 medlem)
· Center for døve – bestyrelsen (1 medlem)
· Dansk Byplanlaboratorium – repræsentantskabet (2 medlemmer)
· Dansk Selskab for Patientsikkerhed (1 formand, 1 medlem). Det ordinære medlem har hidtil været en embedsmand.
· Den fællesoffentlige sundhedsportal – bestyrelsen (1 formand, 2 medlemmer)
· Det Centrale Handicapråd (1 medlem)
Det Danske Filminstitut – kontaktudvalget (1 medlem)
· Det rådgivende udvalg på landdistriktsområdet (1 medlem, 1 suppleant)
·

Komiteen for Sundhedsoplysning – styrelsen (1 medlem, 1 suppleant)
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·
·
·
·
·
·

Bilag
Ingen.

Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling i Folkeskolen, skolerådet (1
medlem)
Teknologisk Institut – repræsentantskabet (1 medlem)
Vanførefonden (1 medlem)
Videns- og specialrådgivningsorganisationen på socialområdet (1 medlem, 1 suppleant)
Ældreboligrådet (1 medlem)
Ældreforum (1 medlem).
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4. Udpegning til hverv under RLTN, sagsnr. 13/942
3B

Morten Slabiak

Resumé
Bestyrelsen skal udpege medlemmer til en række hverv under Regionernes
Lønnings- og Takstnævn (RLTN).
Indstilling
Det indstilles,
at bestyrelsen indstiller medlemmer til RLTN til besættelse af hverv på praksisområdet.
Sagsfremstilling
I forbindelse med RLTNs konstituering udpeges repræsentanter til en lang
række hverv i bl.a. fonde og landssamarbejdsudvalg, som er fastlagt i aftalerne
på praksisområdet.
Det kan overvejes om nogen af disse hverv fremover kan varetages af embedsmænd for at aflaste de regionale repræsentanter i RLTN.
De udpegede medlemmer indtræder, når det nuværende nævn aftræder i juni
2014.
Der skal udpeges repræsentanter til:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Kommunernes Lønningsnævn (2 medlemmer, 2 suppleanter)
Landssamarbejdsudvalget for almen praksis (3 medlemmer)
Forskningsfonden, almen praksis (2 medlemmer)
APU-fonden (2 medlemmer)
Kvalitets- og informatikfonden (2 medlemmer)
Efteruddannelsesfonden (2 medlemmer)
Speciallægelandssamarbejdsudvalget (4 medlemmer)
Faglig udviklingsfond (3 medlemmer)
Landssamarbejdsudvalget for tandlæger (2 medlemmer)
Midler til fælles foranstaltninger (2 medlemmer)
Landstandlægenævnet (2 medlemmer)
Landssamarbejdsudvalget for fysioterapeuter (2 medlemmer)
SU-ridefysioterapi (2 medlemmer)
Forsknings- og uddannelsesfond for fysioterapi (1 medlem)
Landssamarbejdsudvalget for kiropraktorer (3 medlemmer)
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·
·
·
·
·

Bilag
Ingen.

Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse (3 medlemmer)
Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (1 medlem)
Landssamarbejdsudvalget for psykologer (3 medlemmer)
Landssamarbejdsudvalget for fodterapeuter (3 medlemmer)
Rejsesygesikringen (3 medlemmer)
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5. Fælles regionalt demokratiprojekt, sagsnr. 14/858
4B

Eva Margrethe Weinreich-Jensen

Resumé
I 2015 ønsker Folketinget at markere grundlovsjubilæet ved at støtte en række
aktiviteter, der fejrer, oplyser om, eller på anden måde medvirker til demokratiets udvikling i Danmark. For regionerne er det vigtigt at udvikle det regionale
demokrati, så borgerne løbende giver input til de politiske beslutninger og dilemmaer i regionen. Det foreslås, at alle fem regioner sammen igangsætter en
udvikling af den demokratiske dialog med forskellige metoder. Formålet er at
udvikle værktøjer, der kan styrke den demokratiske dialog mellem borgere og
politikere i regionerne.
Indstilling
Det indstilles,
at bestyrelsen godkender den overordnede ide, og at Grundlovspuljen søges om
midler hertil
at bestyrelsen godkender, at der anvendes op til 500.000 kr. fra bestyrelsens
pulje hertil.
Sagsfremstilling
Regionerne kan søge om midler til at markere grundlovsjubilæet i 2015 i Folketingets Grundlovspulje ved Dansk Folkeoplysnings Samråd. Puljen er på 3
millioner kr. og skal søges inden den 25. april 2014.
Puljens formål er at øge danskernes bevidsthed om demokratiets udvikling,
grundlovssikrede rettigheder og vigtigheden af demokratisk deltagelse. Én kategori af ansøgninger tager sigte på projekter, der undersøger eller eksperimenterer med, hvordan der kan skabes nye demokratiformer.
Det regionale demokrati var et centralt emne på Danske Regioners generalforsamling 2014, og det foreslås i forlængelse heraf at benytte denne anledning til
at sætte fokus på udviklingen af forskellige metoder til borgerinddragelse og dialog i regionerne.
Regionerne er gået sammen om at udvikle en fælles ide i relation hertil, og specifikt med henblik på at finde metoder, der kan styrke den direkte dialog mellem politikere og borgere. Konceptet skal udvikles i forbindelse med projektet
og ved inddragelse af eksterne konsulenter/eller forskere. Succeskriteriet er, at
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5 pct. af borgerne i hver region skal kende til de temaer, der debatteres, og minimum 500 borgere skal deltage i møder, Facebookdebat eller lignende i hver
region.
Fælles regionalt demokrati projekt
Arbejdstitlen er "Regionale politikere i dialog med borgene om centrale emner
i det regionale sundhedsvæsen”:
1) Temaerne for diskussionen fastlægges politisk inden projektets start og
kunne være 1-2 af følgende: a) Frivilliges rolle og opgaver i sundhedsvæsenet, b) Fremtidens sundhedshuse c) Opsporing, forebyggelse og
afstigmatisering af psykiske lidelser
2) Regionerne udvikler og afprøver – i perioden november 2014 - april
2015 – en række nye inddragelsesformer med direkte politiker/borgerdialog ud fra de fastlagte temaer med henblik på at finde inddragelsesformer, der kan bruges løbende fremover og som både borgere
og politikere finder værdifulde. De sociale mediers muligheder inddrages også.
3) Regionerne evaluerer resultaterne – sammen med forskere – og gør status omkring Grundlovsjubilæet i juni 2015.
Forløb
Der vil være et fælles regionalt samarbejde om udarbejdelsen af det endelige
projekt. Organiseringen vil være en fælles styregruppe, bestående af én repræsentant på administrativt niveau for hver region, der koordinerer tværgående og
sikrer, at så mange dialogformer som muligt afprøves, at der sikres en fælles
opsamling af erfaringer for de afprøvede metoder, der kan give regionerne input til fremtidige direkte dialoger mellem borgere og politikere.
Økonomi
Grundlovspuljen er på 3 millioner kr. og er delt op i én pulje på 2 millioner kr.
til større projekter, der skal søges inden den 25. april 2014, og resten til mindre
projekter, der kan søges i efteråret. Det vil formentlig være muligt at søge op til
max. 500.000 kr. fra puljen, og derfor vil der også være behov for egenfinansiering af initiativet. Hvor meget vil afhænge helt af, hvilke metoder der vælges, hvor mange mennesker de omfatter, om der skal udvikles særlige platforme til at gennemføre forsøgene mm. Det skal afklares i den indledende fase af
projektet.

Side 10

Bestyrelses møde
den 10-04-2014
Danske Regioner vil – i samarbejde med regionerne – stå for udviklingen af det
fælles koncept med udgangspunkt i en bevilling fra bestyrelsens pulje på op til
500.000 kr. og ansøge grundlovspuljen om et tilsvarende beløb, så det samlede
budget for udvikling af koncept og inddragelse af forskere vil være på
1.000.000 kr. Bevillingen forventes at skulle bruges delvist i 2014.
Regionerne skal – som udgangspunkt – stå for de regionale udgifter til f.eks. leje af lokaler, forplejning, evt. annoncering og lignende udgifter i relation til den
praktiske afvikling regionalt.
Hvis der eventuelt opstår behov for en mere samlet økonomi i projektet, vil bestyrelsen blive inddraget igen.

Bilag
Ingen.
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6. Etablering af Dansk Reuma Biobank, sagsnr. 13/2307
5B

Maj-Britt Juhl Poulsen

Resumé
Gigtforeningen har i april 2013 rettet henvendelse til Danske Regioner om
etablering af en landsdækkende gigtbiobank. Gigtforeningen har afsat 3,5 mio.
kr. til etablering af biobanken under forudsætning af, at regionerne påtager sig
de fremtidige driftsomkostninger.
En gigtbiobank vil kunne bidrage til at de godt 75.000 danskere, der lider af
gigt, kan få den rette behandling fra starten på baggrund af ny viden. Patienterne forventes at kunne få større effekt af medicinen og færre bivirkninger. Gigtområdet er et af de mest udgiftstunge områder i sundhedsvæsenet, og der er –
udover de positive virkninger for patienterne – potentiale for årligt at spare et
trecifret millionbeløb.
Etablering af gigtbiobanken vil desuden kunne medvirke til, at Danmark bliver
førende på udviklingen af individualiseret behandling og personlig medicin. De
årlige driftsudgifter til gigtbiobanken vil udgøre ca. 16 mio. kr.
Forslaget er en opfølgning på formandens tale på generalforsamlingen 2014.
Indstilling
Det indstilles,
at bestyrelsen godkender, at regionerne etablerer og finansierer driften af
Dansk Reuma Biobank fra 2015.
Sagsfremstilling
Mindst 75.000 danskere lider af kronisk leddegigt, psoriasisgigt eller rygsøjlegigt. I de senere år har de biologiske gigtlægemidler betydet store forbedringer
i behandlingen. De årlige udgifter til biologisk gigtmedicin udgør ca. 1 milliard
kroner. Ca. 30 % af de godt 3.000 gigtpatienter, der årligt starter behandling
med biologisk medicin, oplever utilstrækkelig effekt, eller får store bivirkninger. Det betyder, at ca. 1.000 danske gigtpatienter, der årligt starter behandling
med biologisk medicin, har utilstrækkelig effekt, eller bliver skadet af lægemidlet. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at forudsige hvilken medicin, der vil være mest egnet for den enkelte patient.
Det genetiske arvemateriale hos den enkelte patient bestemmer sygdomsforløbet og kan forudsige om en given behandling vil virke. Det drejer sig f.eks. om
hvorvidt sygdommen udvikler sig meget aggressivt eller bliver mere fredelig.
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Det drejer sig også om at finde ud af, om en given medicin vil virke. Ved at
sammenkoble oplysninger fra biologisk materiale med patientdata fra databaser
er det dels muligt for den behandlende læge at vælge den rigtige medicin – dels
vil det igennem forskning være muligt at udvikle ny og bedre medicin.
Hvorfor etablere en gigtbiobank netop nu?
Gigforeningen har henvendt sig til Danske Regioner med forslag om etablering
af en landsdækkende biobank i tilknytning til den eksisterende landsdækkende
database DANBIO. DANBIO er en velfungerende klinisk database på gigtområdet. Databasen indeholder oplysninger om mere end 25.000 gigtpatienter.
Formålet med en biobank koblet til kliniske oplysninger om den enkelte gigtpatient er:
•
•

•
•
•

at identificere biomarkører (genetiske karaktertræk), som bestemmer
om et lægemiddel vil virke for den enkelte patient
at forudsige om gigtsygdommen for den enkelte patient vil udvikle sig
så alvorligt, at der er behov for biologisk behandling, eller om sygdomsforløbet bliver mere fredeligt
at sikre større effekt af behandlingen og færre bivirkninger
at skabe et nyt vækstpotentiale for dansk sundhedsindustri, ved for eksempel at udvikle patenter på baggrund af forskningsresultater
besparelser på medicin i sundhedsvæsenet

Der er fuld klinisk opbakning til en biobank. Samtlige professorer inden for det
reumatologiske speciale og Dansk Reumatologisk Selskab støtter et samarbejde
med regionernes Dansk CancerBiobank om etableringen. Der er fra klinikernes
side et stort ønske om at kopiere organiseringen af Dansk CancerBiobank og
drage nytte af erfaringerne fra denne biobank.
Dansk CancerBiobank og Dansk Reuma Biobank
Regionerne etablerede den landsdækkende kræftbiobank Dansk CancerBiobank
i 2009 som den første landsdækkende biobank på verdensplan. Denne biobank
er blevet en succes og indeholder over 30.000 vævs- og blodprøver. Biobanken
finansieres af regionerne, men drives af klinikerne selv.
En landsdækkende styregruppe nedsat af Danske Regioner har ansvar for ledelsen af Dansk CancerBiobank. Styregruppen er rådgivende over for sundhedsdirektørkredsen, som er øverst besluttende myndighed, og træffer beslutning om
budgettet. Styregruppen træffer beslutninger på baggrund af anbefalinger fra en
faglig følgegruppe. Alle regioner er repræsenteret i både styregruppe og følgegruppe.
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Der er etableret et fælles sekretariat for Dansk CancerBiobank, som er placeret
på Herlev Hospital. Et nationalt registreringsmodul sikrer, at alle prøver i landet altid kan lokaliseres og stilles til rådighed for alle forskere i Danmark. Cancerbiobankcentrene er placeret på 6 hospitaler i regionerne.
Der lægges op til en tilsvarende governancemodel for Dansk Reuma Bionank
og at centrene placeres på Glostrup Hospital, Herlev Hospital, Næstved Sygehus, Odense Universitetshospital, Kong Christian X´s Gigthospital i Gråsten,
Aarhus Universitets Hospital og Sygehus Vendsyssel i Hjørring. Det vil sige et
center i hver region, dog to centre i Region Hovedstaden og to i Region Syddanmark.
Perspektiverne
Patientforeninger, eksperter og forskere er enige om at tiden er særdeles moden
til at udvikle mere individualiseret behandling og personlig medicin. Patienterne vil i løbet af 5- 10 år kunne få større effekt af medicinen og undgå alvorlige
bivirkninger. Der findes allerede eksempler på brug af personlig medicin i
Danmark inden for kræft. For gigtområdet gælder, at det er et af de mest udgiftstunge områder i sundhedsvæsenet. Der vil på sigt være potentiale for at
spare et trecifret millionbeløb, hvis patienterne fra start sættes i den rigtige behandling.
Politisk og fagligt er visionen, at Danmark bliver førende på udviklingen af individualiseret behandling og personlig medicin. Danmark har et helt unikt udgangspunkt for at denne vision kan lykkes sammenlignet med andre lande. Dette skyldes, at vi har
·
elektroniske registre og biobanker i international topklasse
·
et internationalt anerkendt forskningsmiljø
·
en befolkning der er positivt indstillet over for sundhedsforskning
·
en relativ lille og homogen befolkning
et velorganiserede sundhedsvæsen med højtuddannede medarbejdere
·
·
en stor og international stærk sundhedsindustri, for eksempel på lægemiddelområdet
·
tradition for samarbejde mellem det offentlige og det private på forskningsområdet
Regionerne kan med etableringen af en gigtbiobank sørge for 1) at strukturen i
f.eks. biobanker bliver systematisk, driftsikker og ens, 2) at der muliggøres
kobling imellem biologiske og elektroniske data, 3) at der er fri og lige adgang
for forskerne i hele landet, 4) at resultanterne kommer ud i klinisk praksis, og
5) mulighed for udvikling af sundhedsindustrien.
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Økonomi
Gigtforeningen har bevilliget 3,5 mio. kr. til etableringsomkostninger. Etableringen drejer sig primært om køb af frysere og IT-udstyr.
Det indstilles, at regionerne fra 2015 finansierer driften af Dansk Reuma Biobank. De årlige driftsudgifter vil udgøre ca. 16 mio. kr. Det drejer sig primært
om 1) koordinerende projektledelse og drift af det landsdækkende registreringsmodul 2) lokal projektledelse i hvert biobankcenter; og 3) prøvetagning
hos patienterne. Posterne fremgår af nedenstående tabel for de første år i kroner:
Budgetpost
Etablering
Registreringsmodul, datahåndtering og koordinering
Projektledelse på centre
Prøvetagning (blod og
væv)
I alt

2014
3.782.864
0

2015
0
4.020.000

2016
0
3.720.000

0
0

2.627.620
7.364.385

2.627.620
12.105.975

3.782.864

14.012.005

18.453.595

Den årlige udgift vil variere, da der nogle år tages blodprøver af alle patienter i
DANBIO- registret. Det forventes ikke, at udgifterne vil overstige 20 mio. kr.
årligt. Det bliver styregruppens ansvar, at godtgøre de årlige budgetter over for
regionernes sundhedsdirektører. Udgifterne vil blive fordelt på regionerne efter
årets sundhedsbloktilskudsnøgle.

Bilag
Ingen.
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7. Høringssvar vedr. sygedagpengereformen, sagsnr. 14/352
6B

Andrea Grandelag

Resumé
Danske Regioner har på baggrund af bidrag fra regionerne udarbejdet et høringssvar vedr. lovforslag om sygedagpengereformen. Høringssvaret forholder
sig til regionernes nye opgave i relation til behandling af sager i den kliniske
funktion samt arbejdsgiverperspektivet.
Indstilling
Det indstilles,
at høringssvaret godkendes.
Sagsfremstilling
Lovforslaget om sygedagpengereformen ”lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love” blev sendt i høring d. 5. marts 2014. Lovforslaget har været sendt til regionerne til kommentering og de samlede kommentarer vedr. regionernes nye opgave og arbejdsgiverperspektivet er sammenfattet i høringssvaret.
Lovforslaget giver regionerne en rolle i forbindelse med kommunernes afklaring af sygedagpengeforløb. Fra den 1. juli 2014 skal borgere, der har modtaget
sygedagpenge i fem måneder, og hvor perioden ikke kan forlænges, i et jobafklaringsforløb. Forløbet tager udgangspunkt i den model, som blev etableret i
forbindelse med reformen af førtidspension og fleksjob. Det betyder, at et tværfagligt rehabiliteringsteam skal gennemgå sygedagpengemodtagerens mulighed
for at komme tilbage til arbejdsmarkedet. I det tværfaglige team deltager en regional sundhedskoordinator.
Hovedelementerne i høringssvaret er sammenfattet herunder:
Regionerne bakker generelt op om hensigterne i sygedagpengereformen om
økonomisk sikkerhed under sygdom og en tidligere og bedre indsats for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.
Der er udfordringer i forhold til styring af kapaciteten, blandt andet på grund af
usikkerhed om antallet af sager. Blandt andet derfor tages der forbehold for de
økonomiske konsekvenser. Det bemærkes desuden, at der er mangel på speciallæger til at varetage opgaverne i klinisk funktion. Derfor opfordrer regionerne
til, at der er forståelse for den omstillingsproces, der skal til for fuld implementering.
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Derudover kommer regionerne med nogle specifikke bemærkninger og anbefalinger i forhold til uddybning af opgaven og samarbejdet med kommunerne.
I forhold til arbejdsgiver perspektivet har lovforslaget den konsekvens, at sygedagpengemodtagere allerede efter 22 uger overgår til en lavere ydelse. Det har
konsekvenser for den refusion regionerne modtager. Der tages derfor forbehold
for en beregning af kompensation efter reglerne om DUT.
Den ydelse, sygedagpengemodtageren modtager efter 22 uger, kan nedsættes
eller bortfalde som en sanktion for borgeren, hvis borgeren ikke medvirker til
jobafklaringsforløbet. Det anbefales, at arbejdsgiveren underrettes, inden der
træffes afgørelse om en eventuel sanktion, da den har indflydelse på refusionen. Dermed har arbejdsgiveren mulighed for at agere.

Link til høringsportalen:
Høringsportalen/Details/23630

Bilag
Høringssvar fra Danske Regioner vedr. lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre (1134374).
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8. Høringssvar vedr. forslag til organisering af lokale aktionsgrupper for
perioden 2014-2020, sagsnr. 14/1089
7B

Anette Prilow

Resumé
Danske Regioner har modtaget forslag til organisering af lokale aktionsgrupper
for perioden 2014-2020 i høring. Forslaget indebærer etablering af 20 lokale
aktionsgrupper samt etablering af 6 koordinatorklynger med sekretariatsbistand
til aktionsgrupper. Danske Regioner har udarbejdet et udkast til høringssvar.
Indstilling
Det indstilles,
at bestyrelsen godkender høringssvar til Forslag til organisering af lokale aktionsgrupper for perioden 2014-2020.
Sagsfremstilling
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har sendt et forslag til organisering
af lokale aktionsgrupper for perioden 2014-2020 i høring.
Ministeriets forslag indebærer etablering af 19 lokale aktionsgrupper samt en
særlig aktionsgruppe for småøerne. Dermed i alt 20 aktionsgrupper. Der foreslås desuden etableret sekretariatsbistand til aktionsgrupperne i 6 koordinatorklynger.
I udpegningen af LAG-områderne er der taget udgangspunkt i to forhold:
1) et mål for befolkningstæthed
2) et mål for afstand til landets større bycentre.
54 kommuner lever op til et eller begge af disse kriterier.
De 54 kommuner, der udpeges som LAG-kommuner, foreslås organiseret i 19
aktionsgrupper plus 1 aktionsgruppe for de 27 småøer. Forslag til organiseringen af aktionsgrupperne er udarbejdet med udgangspunkt i to kriterier: 1) indbyggertal og 2) geografisk og socioøkonomisk sammenhængende områder,
som forudsat i EU-regelgrundlaget. Aktionsgruppen skal som udgangspunkt
dække et indbyggertal på minimum 10.000 og maksimalt 150.000.
Danske Regioner har udarbejdet et udkast til høringssvar. Høringssvaret bakker
op om ministeriets forslag om organisering af de lokale aktionsgrupper, men
anbefaler, at LAG’erne og koordinatorklyngerne organiseres inden for regionsgrænserne.

Bestyrelses møde
den 10-04-2014
Høringssvaret er udarbejdet i samarbejde med regionerne, og de enkelte regioner forventes ydermere at indsende egne høringssvar til forslaget.
Da høringsfristen var den 26. marts 2014 er høringssvaret sendt til Ministeriet
for By, Bolig og Landdistrikter med forbehold for politisk behandling.

Bilag
Forslag til organisering af lokale aktionsgrupper for perioden 2014-2020.pdf
(1133813).
supplerende_materiale_til_hoering_om_den_nye_lag.pdf (1133814).
Høringssvar til forslag til organisering af aktionsgrupper (1130144).
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9. Danske Regioners udmeldelse af den regionale østersøorganisation
BSSSC (Baltic Sea States Sub-regional Co-operation), sagsnr. 14/1472
8B

Asger Andreasen

Resumé
Danske Regioner har gennem BSSSC’s 20-årige historie været en aktiv deltager. På nuværende tidspunkt er et af de væsentligste formål med etableringen af
BSSSC opfyldt – nemlig det tidlige og nødvendige samarbejde med de spirende baltiske demokratier. Derudover har Danske Regioner gennem aktivt arbejde i BSSSC haft en væsentlig påvirkning af EU’s strategi for Østersøen, som
nu er anerkendt som et godt eksempel på en makroregion i EU. Det vurderes
ikke, at den danske deltagelse i BSSSC fortsat behøver at blive varetaget af
foreningen. Fra de andre lande er det i reglen specifikke regioner, der er repræsenteret i BSSSC’s bestyrelse.

Indstilling
Det indstilles,
at Danske Regioner udtræder af BSSSC og overlader de to pladser i BSSSC’s
bestyrelse til den eller de regioner, der er interesserede.

Sagsfremstilling
Danske Regioner har siden oprettelsen af BSSSC været aktive i organisationen.
BSSSC blev i sin tid etableret for at styrke det regionale samarbejde på tværs af
regionerne i østersølandene, ikke mindst i lyset af de nyligt opståede demokratier i Estland, Letland og Litauen. Det tidlige arbejde i BSSSC handlede om at
udvikle det regionale demokrati i de tre baltiske lande, samt at få inddraget de
russiske østersøregioner – Kaliningrad og St. Petersborg i østersøsamarbejdet.
Meget af det seneste arbejde i BSSSC, som Danske Regioner også har været
dybt involveret i, handler om EU’s østersøstrategi og implementeringen af
denne. Knud Andersen (V) var BSSSC’s repræsentant på møderne med EUKommissionen, og Danske Regioners sekretariat forberedte argumentationen,
der bl.a. resulterede i, at østersøstrategien fik et kapitel, der understreger den
regionale dimension i implementeringen af østersøstrategien. De aktuelle indsatsområder for BSSSC blev fastlagt i en resolution på BSSSC’s årsmøde i efteråret:
·

Implementering af EU’s østersøstrategi, herunder sikring af hensigtsmæssige finansielle instrumenter.

·

Samarbejdet med de russiske østersøregioner, bl.a. via EU’s naboskabs
instrument (ENI).

Bestyrelses møde
den 10-04-2014
·

Maritim politik, som primært handler om miljøbeskyttelse af Østersøen,
der er en af verdens tættest trafikerede havområder.

·

Energi- og klimapolitik, som bygger på den ekspertise en række af østersøregionerne har, hvad angår vand-, vind, sol- og bølgeenergi.

·

Kulturpolitik, som er med til at understrege det kulturelle fællesskab omkring Østersøen.

·

Ungdomspolitik. BSSSC har som en af de få østersøorganisationer en decideret ungdomsafdeling, der varetager de unges interesser f.eks. i relation til EU’s Youth Employment Initiative, Youth Employment Package
og Youth Guarantee.

Fra de andre østersølande er det i reglen specifikke regioner, der deltager i
BSSSC’s bestyrelsesarbejde. Det har til dels noget at gøre med organiseringen
af landenes fællesregionale interesseorganisationer, men geografien er også et
væsentligt element. Fra Polen og Tyskland er det f.eks. kun de regioner og delstater, der grænser op til Østersøen, der deltager. Norge er meget aktiv i BSSSC
på trods af manglende grænse til Østersøen.
Hvert land omkring Østersøen har to pladser i BSSSC’s bestyrelse, som skal
besættes af personer med et regionalt folkevalgt mandat. Udpegningsprocedurer og tidspunkter er forskellige fra land til land afhængig af strukturer og afviklingen af regionale valg. Derfor er der løbende udskiftning af medlemmerne
i BSSSC’s bestyrelse.
Selvom der fremover vil være meget politisk interessevaretagelse i BSSSC arbejdet, sker der også en drejning i retning af konkrete projekter under østersøstrategien. Desuden kan man argumentere for, at den væsentligste opgave og
årsagen til oprettelsen af BSSSC – samarbejdet med og inddragelsen af de nye
baltiske demokratier i EU – er overstået.
Det indstilles derfor, at Danske Regioner udtræder af BSSSC og overlader de
to pladser i BSSSC’s bestyrelse til den eller de regioner, der er interesserede.

Bilag
Ingen.
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10. Orientering om høring om forslag til lov om erstatningsadgang for
kvinder uberettiget frameldt screeningsprogrammet for livmoderhalskræft, sagsnr. 14/1055
9B

Jane Brodthagen

Resumé
Regionerne har den 14. marts 2014 afgivet svar til høring om forslag til lov om
erstatningsadgang for kvinder uberettiget frameldt screeningsprogrammet for
livmoderhalskræft. Regionerne har få bemærkninger til lovforslaget.
Indstilling
Det indstilles,
at orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 21. februar 2014 sendt forslag
til lov om erstatningsadgang for kvinder uberettiget frameldt screeningsprogrammet for livmoderhalskræft i høring.
Lovforslaget går ud på at give de kvinder, som uberettiget er frameldt screeningsprogrammet, mulighed for at søge erstatning ved Patientforsikringen ved
at dispensere fra en eventuel forældelsesfrist.
Lovforslaget har været sendt til regionerne, og der er afgivet et samlet høringssvar den 14. marts 2014 til ministeriet. I den forbindelse er der gjort opmærksom på, at der kan blive bevismæssige udfordringer for Patientforsikringen i de
ældre sager, idet sundhedsvæsnet kun skal opbevare journaler i mindst 10 år.
Derudover gør regionerne opmærksom på, at regionerne ikke har hjemmel til at
rejse en sag på vegne af patienterne ved Patientforsikringen, men at regionerne
vil være patienterne behjælpelige med at rette henvendelse til Patientforsikringen, hvis patienterne ønsker det.
Link til Høringsportalen med lovforslaget:
Høringsportalen/Details/20615

Bilag
Svar på høring over forslag til lov om erstatningsadgang for kvinder uberettiget
frameldt screeningsprogrammet for livmoderhalsk (1131692).
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11. Produktivitetskommissionens slutrapport, sagsnr. 14/1536
10B

Laura Glavind

Resumé
Produktivitetskommissionen offentliggjorde den 31. marts sin slutrapport. I
rapporten kommer kommissionen med 25 hovedanbefalinger og 123 mere konkrete forslag til at fremme produktiviteten, herunder en længere række anbefalinger rettet mod den offentlige sektor.
Indstilling
Det indstilles,
at orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Generelt om Produktivitetskommissionen og slutrapporten
Produktivitetskommissionen blev nedsat i foråret 2012 som et uafhængigt ekspertudvalg, der fik til mål at undersøge årsagerne til den dårlige udvikling i
dansk produktivitet og komme med forslag til at styrke produktiviteten – i det
private erhvervsliv såvel som i den offentlige sektor.
Kommissionen har den 31. marts 2014 offentliggjort en samlet slutrapport.
Rapporten følger op på seks overordnede analyserapporter, som er offentliggjort løbende i 2013-2014. Herudover indeholder rapporten nye analyser på
områderne skat, offentlige udgifter og energi.
Kommissionen har med slutrapporten givet 25 overordnede hovedanbefalinger
samt 123 konkrete forslag til at løfte produktiviteten. De 25 hovedanbefalinger
er et nyt element i slutrapporten, mens de 123 konkrete forslag i meget høj grad
er gengangere fra de tidligere analyserapporter.
Kommissionen anfører, at man har haft fokus på at pege på anbefalinger, som
kan gennemføres af politikere, herunder både politikere på Christiansborg såvel
som kommunale og regionale politikere. En stor del af de konkrete anbefalinger vurderes dog at være adresseret (primært) folketingspolitikerne og regeringen.
Kommissionen kommer ikke med en samlet potentiale-vurdering af effekten
ved at gennemføre kommissionens samlede liste af anbefalinger. Kommissionen opstiller dog et regneeksempel, hvor der tages udgangspunkt i en ekstra
produktivitetsvækst på ½ procent om året frem mod 2020.
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I relation til den offentlige sektor vurderer kommissionen, at regeringens målsætning om at frigøre 12 milliarder kroner frem mod 2020 er realistisk, hvis
man følger kommissionens anbefalinger. Kommissionen anfører dog samtidig,
at ”effekterne af produktivitetsfremmende politiske initiativer typisk er meget
svære at måle og kvantificere. Det gælder især i den offentlige sektor. Heraf
følger, at det ikke er hensigtsmæssigt at disponere over forventede effektiviseringsgevinster, før der er klare indikationer på, at gevinsterne faktisk er høstet”.
Kommissionens 25 hovedanbefalinger
Kommissionens 25 hovedanbefalinger er samlet under tre hovedoverskrifter,
hvoraf særligt anbefalingerne under tredje deloverskrift er relevante for regionerne:
·
·
·

Styrk konkurrence, dynamik og internationalisering
Styrk kvaliteten af uddannelserne og deres værdi for arbejdsmarkedet
Skab gode rammer for nye løsninger og effektivitet i det offentlige

De 25 hovedanbefalinger fremgår af vedlagte bilag 1.
Anbefalingerne under første hovedoverskrift er primært rettet mod den private
sektor. Kommissionen har dog her valgt at medtage en anbefaling om, at de offentlige udgifter skal prioriteres med blik for, hvordan de påvirker produktiviteten. Kommissionen anfører her, at ”den internationale forskning peger på, at
velovervejede offentlige investeringer i uddannelse, sundhed og infrastruktur er
vigtige for den økonomiske vækst” samt i forlængelse heraf: ”Det er særligt vigtigt at sikre en høj kvalitet af centrale ydelser indenfor uddannelse, sundhed og
infrastruktur”.
Kommissionen har valgt at pege på uddannelsesområdet som et område med et
særligt stort produktivitetspotentiale. Kommissionen anfører, at ”der er meget
væsentlige svagheder ved det danske uddannelsessystem, som hæmmer produktiviteten”.
Kommissionens 123 konkrete anbefalinger
Kommissionens 25 hovedanbefalinger har forholdsvis generel karakter, mens
de 123 anbefalinger er mere konkrete uden dog i alle tilfælde at gå fuldstændig
i detaljen med, hvordan en anbefaling konkret kan/skal udmøntes.
De 123 konkrete anbefalinger er organiseret under syv hovedoverskrifter:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Konkurrence, dynamik og internationalisering
Infrastruktur (herunder energiområdet)
Uddannelse og innovation
De offentlige udgifter og økonomisk vækst
Skat
Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor
Offentlig-privat samarbejde

Anbefalingerne under overskrift 1, 2, 3, 6 og 7 samler op på analyserapport 2-6
(den første analyserapport var en beskrivelse af de danske udfordringer med
produktivitet), mens anbefalingerne under overskrift 4 og 5 er nye. ”De offentlige udgifter og økonomisk vækst” indeholder dog kun en enkelt anbefaling,
nemlig at prioritere de offentlige udgifter med blik for, hvordan disse påvirker
produktiviteten, jf. ovenfor. Endelig er der nye anbefalinger på energiområdet
under overskriften vedr. infrastruktur.
Anbefalinger med særlig relevans for regionerne
Nedenfor er listet en række udvalgte anbefalinger, som vurderes i særlig grad at
være relevante for regionerne:
·

·

Løbende og systematisk regelforenkling og afbureaukratisering:
Kommissionen kommer ikke umiddelbart med helt nyskabende forslag
til fremgangsmåder og tilgange i forhold til at sikre reel afbureaukratisering. Dog foreslås det, at man overvejer, om lovgivningen på et område bør skrives helt om fra bunden af.
Regler for afregning og refusion skal understøtte gode resultater
for borgeren, herunder kommunal medfinansiering: Kommissionen
anbefaler generelt, at takstfinansieringssystemer skal fremme samarbejde mellem myndigheder og sikre størst mulig samfundsmæssig effektivitet – frem for at give tilskyndelse til økonomisk optimering for den
enkelte myndighed. Kommissionen foreslår, at den kommunale medfinansiering målrettes områder, hvor kommunerne reelt kan påvirke
sundhedstilstanden og forebygge sygdom. Danske Regioner er på linje
med kommissionen skeptiske overfor den kommunale medfinansiering,
da kommuner og regioners incitamenter trækker i hver sin retning, og
idet medfinansieringen tilskynder til et betydeligt fokus på aktivitet.
Bent Hansen har netop på Danske Regioners generalforsamling foreslået, at regioner og kommuner puljer midler til sammenhængende sundhedstilbud i en fælles pulje og i fællesskab træffer beslutning om anvendelsen heraf. Det er et eksempel på en anden form for incitamentsmodel på området.
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·

·

·

·

Reelle flerårige udgiftsrammer: Kommissionen foreslår, at udgiftsstyringen i både stat, kommuner og regioner indrettes, så der er mulighed for en langsigtet planlægning, herunder i forbindelse med den løbende fastlæggelse af et nyt fjerde år for budgetlovens udgiftslofter.
Dette må læses således, at kommissionen – på linje med Danske Regioner - anbefaler, at de enkelte udgiftsrammer for hver sektor faktisk er
udtryk for et reelt udgiftsloft i det givne år, som man kan planlægge efter. Dette er ikke tilfældet i dag, hvor regeringen/staten har valgt en
model for de fireårige udgiftslofter, hvor al udgiftsvækst i udgangspunktet er ”placeret” på den statslige udgiftsramme. Herfra kan der fra
år til år omfordeles til den kommunale og regionale ramme efter aftale
og ønske herom. Regioner og kommuner kender derfor, trods de fireårige udgiftslofter, fortsat kun deres økonomiske rammer ét år ud i fremtiden.
Mere fleksibilitet i budgetloven: Kommissionen foreslår blandt andet, at der gives mulighed for en vis overførsel af midler mellem de enkelte år indenfor budgetlovens fireårige udgiftsramme – dog forudsat, at
dansk økonomi er i en situation, hvor der er tilstrækkelig sikkerhedsafstand til Finanspagtens krav til det maksimale offentlige underskud.
Regeringen har på forhånd erklæret sig skeptiske overfor dette forslag.
Det er dog en model, der kunne give regionerne bedre muligheder for at
foretage afvejninger af, om man skal investere lidt flere penge i ét år for
derefter at indhente gevinsterne i efterfølgende år, hvor udgifterne således skal være tilsvarende lavere.
Mere konkurrenceudsættelse og konkrete mål herfor: Kommissionen peger på øget konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver som et
område, hvor netop kommunale og regionale politikere har et særligt
ansvar. Der gives en længere række anbefalinger til, hvordan mere konkurrenceudsættelse om offentlige opgaver kan fremmes. Det anbefales
generelt, at der skabes konkurrence om alle offentlige opgaver, som egner sig hertil, og at identificerede barrierer herfor søges mindsket eller
helt fjernet. Det anbefales samtidig, at de enkelte myndigheder sætter
kvantitative mål for, hvor stor en del af deres serviceydelser der skal
udbydes - samt følger op herpå og sikrer offentlighed herom. Der lægges således umiddelbart op til, at de enkelte myndigheder (for eksempel
regionerne) selv fastsætter deres konkrete mål.
Fremme af brugen af OPP og mere viden herom: Kommissionen
har en række forslag på OPP-området blandt andet, at tildeling af deponeringsfritagelse i forbindelse med OPP-projekter gøres hurtigere og
mere gennemsigtig, samt at der oprettes et særligt OPP-center og generelt etableres mere viden og overblik over området. Danske Regioner er
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·

·

·

i OPP-sammenhæng særlig kritisk overfor, at deponeringsfritagelsespuljer hidtil kun har været ét-årige, og det for den enkelte region derfor er vanskeligt (umuligt) at vurdere potentialet for den samlede deponeringsfritagelse for et større OPP-projekt set over flere år.
Mere rammeprægede overenskomster på det offentlige område
med mulighed for større fleksibilitet: Kommissionen foreslår, at parterne på det offentlige overenskomstområde indgår bredere overenskomster for større grupper af ansatte. Samtidig foreslås det, at kompetencen til at indgå lokale aftaler om bedre udnyttelse af arbejdstiden decentraliseres. Forslagene stemmer generelt fint overens med Danske
Regioners ønske om bredere arbejdstidsaftaler/harmonisering af reglerne. På det regionale område er det dog allerede muligt at indgå decentrale aftaler om arbejdstid – udfordringen er her at opnå enighed om ens
regler på tværs af en bred gruppe af medarbejdere, da regionen skal forhandle særskilt med alle de faglige organisationer. Ledelsen på et sygehus skal således forholde sig til mange aftaler og overenskomster, hvilket er komplekst og hæmmer helhedstænkning. Danske Regioner ønsker, at der i stedet tages udgangspunkt i patientens behov i tilrettelæggelse af arbejdet.
Digital infrastruktur: Kommissionen anbefaler blandt andet, at udbygning af den digitale infrastruktur fortsat baseres på principperne om
teknologi-neutralitet og markedsbaseret udbygning. Danske Regioner
kritiserede i forbindelse med udgivelse af en tidligere delrapport Produktivitetskommissionen for ikke at tage højde for, at det er afgørende
for Danmarks konkurrencesituation internationalt – og helt konkret for
regionernes udbredelse af telemedicin i hele landet – at staten påtager
sig ansvaret for at sikre et højt ambitionsniveau for bredbåndskapaciteten i hele landet. Produktivitetskommissionen har hertil (både i den tidligere rapport og i slutrapporten) bemærket, at man ikke finder, at krav
om minimumsdækning kan begrundes produktivitetsmæssigt.
Hensigtsmæssig udbygning og anvendelse af transportinfrastrukturen: Det anbefales blandt andet, at investeringer prioriteres efter samfundsøkonomisk afkast – det vil blandt andet sige investeringer i områder med trængsel. Det anbefales ligeledes blandt andet, at politikerne,
når de forelægges samfundsøkonomiske analyser af projekter med lavt
samfundsøkonomisk afkast, får anvist alternativer med højere afkast,
som opfylder omtrent samme formål. Danske Regioner har allerede tidligere meldt ud i en pressemeddelelse som respons på en tidligere delrapport fra kommissionen, at ”Vi er enige i, at udbygningen i den kollektive trafik skal ske intelligent. Det betyder også, at man må se for-
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domsfrit på, om det er busser, letbaner eller tog, der er mest brug for,
for at mindske trængslen og skabe kortere rejsetider for flest muligt”.

Bilag
Bilag 1: Produktivitetskommissionens hovedanbefalinger (1136467).
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12. Næste møde, sagsnr. 14/1468
1B

Maren Munk-Madsen

Resumé
Indstilling
Det indstilles,
at næste møde holdes torsdag den 15. maj kl. 10.30 – 16.00 i Regionernes Hus.
Sagsfremstilling
Mødet planlægges afholdt som et ordinært bestyrelsesmøde fra kl. 10.30 –
12.00 og en udvidet temadrøftelse om Danske Regioners strategi efter frokost
og frem til kl. 16.00.

Bilag
Ingen.
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13. Eventuelt, sagsnr. 14/1468
12B

Maren Munk-Madsen

Resumé
Indstilling
Sagsfremstilling

Bilag
Ingen.

Medlemmerne af
Danske Regioners bestyrelse
m.fl.

31-03-2014
Sagsnr. 14/1002
Maren Munk-Madsen
Tel.: 3529 8165
E-mail:
mma@regioner.dk

Referat fra konstituerende møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 27. marts 2014

Deltagere:

Bent Hansen, Carl Holst, Sophie Hæstorp Andersen, Jens
Stenbæk, Ulla Astman, Leila Lindén, Poul-Erik Svendsen,
Susanne Lundvald, Charlotte Fischer, Per Larsen, Lise
Müller, Henrik Thorup, Susanne Eilersen, Anne V. Kristensen, Jess V. Laursen, Martin Geertsen, Susanne Langer

Deltagere fra Adam Wolf, Gitte Bengtsson, Kristian Heunicke, Susse
sekretariatet: Maria Holst, Michael Henneberg Pedersen, Bente Jønsson,
Katrine Tang (referent)
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1. Åbning af mødet, sagsnr. 14/1002
Det konstituerende bestyrelsesmøde blev åbnet af Henrik Thorup (DF).
Resumé
Det konstituerende bestyrelsesmøde åbnes af Henrik Thorup (DF).

2. Bestyrelsens konstitutering, sagsnr. 14/1002
Bestyrelsen valgte Bent Hansen (A) som formand.
Resumé
Valg af formand for Danske Regioners bestyrelse.

3. Politisk organisering, sagsnr. 14/1002
Bestyrelsen valgte Carl Holst (V) som næstformand. Formandskabet består af
formand og næstformand og der vælges ikke en 2. næstformand. Bestyrelsen
besluttede at nedsætte fem faste rådgivende udvalg med 14 medlemmer i
hvert. Det blev ligeledes besluttet, at regionsdirektørerne kan deltage i bestyrelsens møder.
Resumé
Bestyrelsen skal vælge en næstformand. Derudover skal bestyrelsen vedtage
en politisk organisering, der danner rammerne om arbejdet i den kommende
periode.

4. Udvalgskommissorier 2014 - 2018, sagsnr. 14/1002
Bestyrelsen godkendte forslag til udvalgskommissorier for de fem faste rådgivende udvalg.
Resumé
I henhold til den politiske organisering nedsætter bestyrelsen fem faste rådgivende udvalg. På den baggrund skal bestyrelsen fastlægge kommissorier for
udvalgenes arbejdsområder, arbejdsform og strategiske fokusområder for perioden 2014-2018.

5. Forretningsorden for Danske Regioners bestyrelse, sagsnr. 14/1002
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Bestyrelsen godkendte forslag til forretningsorden for Danske Regioners bestyrelse.
Resumé
For at fastsætte regler om arbejdet i bestyrelsen og de faste udvalg foreslås
det, at bestyrelsen godkender en forretningsorden.

6. Honorarer og rejseregler, sagsnr. 14/1002
Bestyrelsen godkendte honorarerne for Danske Regioners interne hverv for
perioden 2014-2018 samt ”Regler for honorering, mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste og andre godtgørelser i perioden 2014 -2018”.
Resumé
I henhold til § 15 i Danske Regioners vedtægter skal bestyrelsen fastsætte regler for honoreringen, ydelse af mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste og andre
godtgørelser til medlemmer af Danske Regioners bestyrelse og udvalg.

7. Valg til Danske Regioners udvalg og RLTN, sagsnr. 14/1002
Bestyrelsen udpegede formand og næstformand for hvert af de fem faste rådgivende udvalg samt RLTN. Sundhedsudvalget: formand: Ulla Astman (A),
Region Nordjylland og næstformand: Anne Ehrenreich (V), Region Hovedstaden. Udvalget for Regional Udvikling og EU: formand Anne V. Kristensen,
(V), Region Midtjylland og næstformand Lars Gaardhøj (A), Region Hovedstaden. Udvalget for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde: formand
Jens Stenbæk (V), Region Sjælland og næstformand Ursula D. Pedersen (Ø),
Region Sjælland. Psykiatri- og Socialudvalget: formand Charlotte Fischer (B),
Region Hovedstaden og næstformand Henrik Thorup (O), Region Hovedstaden. Løn- og Praksisudvalget/RLTN: formand Anders Kühnau (A), Region
Midtjylland og næstformand Bo Libergren (V), Region Syddanmark.
Bestyrelsen besluttede, at grupperne efterfølgende indmelder de øvrige udvalgsmedlemmer til sekretariatet. Der blev i den forbindelse opfordret til at
det tilstræbes at alle regioner er repræsenteret i alle fem udvalg.
Resumé
I henhold til den politiske organisering nedsætter bestyrelsen fem faste rådgivende udvalg. Derfor skal der udpeges 14 medlemmer til de fem udvalg, herunder en formand og en næstformand for hvert udvalg. Derudover skal der
udpeges medlemmer til Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).
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8. Valg til udvalgte eksterne hverv, sagsnr. 14/1002
Bestyrelsen udpegede herefter repræsentanter til en række eksterne hverv:
PKA A/S:
Formand: Bent Hansen, A, Region Midtjylland
Suppleant: Ulla Astman, A, Region Nordjylland
Medlem: Carl Holst, V, Region Syddanmark
Suppleant: Bo Libergren, V, Region Syddanmark
PKA, Pensionskassen for sundhedsfaglige:
Formand: Carl Holst, V, Region Syddanmark
Suppleant: Bo Libergren, V, Region Syddanmark
Medlem: Bo Libergren, V, Region Syddanmark
Suppleant: Thyge Nielsen, V, Region Syddanmark
Medlem Ulla Astman, A, Region Nordjylland
Suppleant: Poul-Erik Svendsen, A, Region Syddanmark
PKA, Pensionskassen for sygeplejersker:
Formand: Bent Hansen, A, Region Midtjylland
Suppleant: Poul-Erik Svendsen, A, Region Syddanmark
Medlem: Henrik Thorup, O, Region Hovedstaden
Suppleant: Susanne Eilersen, O, Region Syddanmark
PKA, Pensionskassen for lægesekretærer:
De nuværende udpegninger forlænges indtil bestyrelsen fusioneres, herefter
fortætter bestyrelsen for Pensionskassen for sygeplejersker
PKA, Pensionskassen for socialrådgivere og socialpædagoger:
Formand: Jens Stenbæk, V, Region Sjælland
Suppleant: Ole Drost, V, Region Sjælland
Medlem: Poul-Erik Svendsen, A, Region Syddanmark
Suppleant: Ulla Astman, A, Region Nordjylland
PKA, Pensionskassen for kontorfunktionærer:
De nuværende udpegninger forlænges indtil bestyrelsen fusioneres, herefter
fortætter bestyrelsen for Pensionskassen for socialrådgivere og socialpædagoger
PenSam Liv A/S:
Formand: Per Larsen, C, Region Nordjylland
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Pensionskassen PenSam:
Formand: Jess V. Laursen, V, Region Nordjylland
ATP bestyrelse:
Medlem: Bent Hansen, A, Region Midtjylland
ATP-repræsentantskab:
Medlem: Bent Hansen, A, Region Midtjylland
KommuneKredits bestyrelse:
Medlem: Sophie Hæstorp Andersen, A, Region Hovedstaden
Suppleant: Poul-Erik Svendsen, A, Region Syddanmark
Medlem: Anne V. Kristensen, V, Region Midtjylland
Suppleant: Ulla Diderichsen, V, Region Midtjylland
Pension Danmark, branchebestyrelsen:
Medlem: Susanne Lundvald, A, Region Sjælland
Sampension KP Livsforsikring A/S:
Medlem: MANGLER FRA SF
Suppleant: Susanne Due Kristensen, A, Region Hovedstaden
Patienterstatningen (Patientforsikringen):
Formand: Poul-Erik Svendsen, A, Region Syddanmark
Næstformand: Bo Libergren, V, Region Syddanmark
Medlemmer:
Carl Johan Rasmussen, A, Region Midtjylland
Leila Lindén, A, Region Hovedstaden
Mette Abildgaard, C, Region Hovedstaden
Henrik Thorup, O, Region Hovedstaden
EU's Regionsudvalg:
Medlemmer:
Jess V. Laursen, V, Region Nordjylland (international talsmand)
Karsten Uno Petersen, A, Region Syddanmark
Henrik Ringbæk Madsen, A, Region Nordjylland
Suppleanter:
Jane Strange, V, Region Sjælland
Henrik Qvist, Ø, Region Midtjylland
Anders Vistisen, O, Region Midtjylland
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Advokatnævnet:
Medlem: Thyge Nielsen, V, Region Syddanmark
Suppleant: Bo Libergren, V, Region Syddanmark
Valgbarhedsnævnet:
Medlem: John G. Christensen, A, Region Midtjylland
Suppleant: Ove Nørholm, C, Region Midtjylland

Resumé
Nedenfor er angivet en række eksterne hverv, som det af hensyn til bl.a. pensionskassernes generalforsamlinger, kan være hensigtsmæssigt at få besat.
9. Mødekalender for 2014, sagsnr. 14/1002
Bestyrelsen godkendte forslag til mødekalender.
Resumé
Bestyrelsen holder 10 ordinære møder om året. Møderne holdes torsdag kl.
10.30-14.00, dog med en overgangsperiode i 2014.
10. Eventuelt, sagsnr. 14/1002

26-03-2014
Sag nr. 14/352
Dokumentnr. 17610/14

Høringssvar fra Danske Regioner vedr. lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre
Indledende kommentarer
Regionerne bakker generelt op om hensigterne i sygedagpengereformen om
økonomisk sikkerhed under sygdom og en tidligere og bedre indsats for at
bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.
Sygedagpengereformen bygger på førtidspensionsreformen og derfor inddrager høringssvaret nogle af de erfaringer, der er opnået gennem førtidspensionsreformen.
Regionerne har fået opbygget kliniske funktioner i alle regioner, og der er
etableret et godt systematisk og tværfagligt samarbejde mellem kommuner
og regioner, og dermed et fundament at implementere sygedagpengereformen på.
Høringssvaret er med forbehold for behandling i Danske Regioners bestyrelse.

Kommentarer vedr. sundhedskoordinatorer og klinisk funktion
Samarbejdet med kommunerne
I løbet af den tid, der er gået siden implementeringen af førtidspensionsreformen, er der oparbejdet erfaringer i forhold til rehabiliteringsteams i
kommunerne for eksempel om samarbejde og mødeform. Regionerne anbefaler, at implementeringen af sygedagpengereformen bygger videre på de
erfaringer, der er opnået, og at opgaverne placeres i de organisatoriske

rammer, der allerede er etableret, herunder at de allerede etablerede rehabiliteringsteams anvendes på sygedagpengeområdet, så teamets erfaringer,
gensidige kendskab og best practice kommer i spil til fortsat udvikling af
området.
I forbindelse med det visitationsarbejde, som skal finde sted i kommunerne
i forbindelse med kategorisering af sygedagpengemodtagere, foreslås det at
lovforslaget fastslår en mulighed for, at kommunerne kan benytte regionens
sundhedskoordinatorer til at deltage i visitationsprocessen. Det giver en mere fagligt sikker kategorisering særligt med henblik på at opfange de borgere, som har helbredsproblemer, der indebærer risiko for langvarigt sygefravær.
Klinisk funktion
Det er afgørende, at regionens rolle under borgerens jobafklaringsforløb
bliver klargjort. På side 131 afsnit 2 fremgår det, at man på rehabiliteringsmødet drøfter: ’… hvilke indsatser fra de repræsenterede forvaltninger eller
fra det regionale sundhedsvæsen der er nødvendige for at bidrage til at
bringe den enkelte borger til at opnå fodfæste på arbejdsmarkedet, og
hvordan disse indsatser koordineres, samt hvordan opfølgningen i sagen
tilrettelægges, så borgeren støttes i at fastholde beskæftigelsesmålet,…’.
Det er uklart, hvor stor en rolle sundhedskoordinatoren spiller i det efterfølgende forløb.
Skriftligt arbejde leveret af sundhedskoordinatorer i rehabiliteringsteam
Det er uklart, hvorvidt der kræves notater og andre journaloptegnelser udarbejdet af sundhedskoordinatorer i forbindelse med det forberedende arbejde til rehabiliteringsteam.
Kapacitet og økonomi
Kapacitetsplanlægning har været en udfordring for regionerne i forbindelse
med førtidspensionsreformen. Årsagen er blandt andet, at der har været betydeligt færre sager i kliniske funktion end forudsat. Regionerne opfordrer
til, at regionernes budgetsikkerhed tages op i evalueringen, så regionerne
fremadrettet og også i forbindelse med sygedagpengereformen får bedre
styringsmuligheder.
Der mangler kvalificerede nationale data for, hvor mange nye sager sygedagpengereformen vil kræve behandlet i såvel rehabiliteringsteams som i
den regionale kliniske funktion. Derfor tages der forbehold for økonomien.
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Derudover skal det påpeges, at hvis alle anvender den elektroniske platform
til dokumentudveksling mellem kommuner og regioner, vil det spare administrative ressourcer.
Implementering
Der er mangel på speciallæger. Det drejer sig primært om arbejdsmedicinere, socialmedicinere og psykiatere. For at løfte opgaven med sygedagpengereformen er det nødvendigt, at der både sættes i gang tidligt og tænkes i alternative modeller. Derfor opfordrer regionerne til, at bekendtgørelsen udsendes i god tid før ikrafttrædelsesdatoen, og at der er forståelse for den
omstillingsproces, der skal finde sted for at implementere reformen fuldt
ud. Regionerne indgår gerne i dialog herom.
Specifikke bemærkninger
•
Færdigbehandling af sager. I lovforslaget indgår der flere steder en
formulering, som kan skabe tvivl. Det drejer sig om sætningen,
’Kommunen må ikke færdigbehandle sagerne, herunder stoppe sygedagpengene før klinisk funktion har udtalt sig’. Formuleringen
kan tolkes som om, at en forsinkelse i udtalelsen fra klinisk funktion kan forsinke et eventuelt ophør af sygedagpenge, og at regionerne dermed har en rolle i forhold til udbetaling af sygedagpenge.
Det bør fremgå klart, at regionerne ikke har indflydelse på udbetaling af dagpenge.
•

Lægeerklæringer. Det er vigtigt, at blanketten LÆ255, der er under revision, og som indgår i det forberedende materiale i sagen,
indeholder tilstrækkeligt med sundhedsfaglige oplysninger, så
sundhedskoordinatoren kan bidrage med de relevante input.

Kommentarer til lovforslaget ud fra et arbejdsgiverperspektiv
Med lovforslaget foreslås det, at sygedagpengemodtagere efter 22 uger skal
overgå fra sygedagpenge til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, såfremt de fortsat er uarbejdsdygtige på grund af sygdom og ikke
efter de nye regler kan få forlænget sygedagpengene.
Arbejdsgivere, der udbetaler løn under sygefravær, vil efter lovforslaget
være berettiget til refusion beregnet ud fra ressourceforløbsydelsen.
Da ressourceforløbsydelsen er mindre end sygedagpengene, vil arbejdsgiverens refusion blive tilsvarende mindre, og arbejdsgiver pådrages dermed
en merudgift efter de 22 uger i forhold til de nugældende regler.
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Danske Regioner skal på den baggrund tage forbehold for en beregning af
kompensation efter reglerne om DUT i forhold til de økonomiske konsekvenser for regionerne af den nye sygedagpengemodel.
Videre fremgår det af lovforslaget, at ressourceforløbsydelsen, som en
sanktion overfor den sygemeldte, kan nedsættes eller helt bortfalde, hvis
den sygemeldte ikke medvirker til jobafklaringsforløbet.
Størrelsen af arbejdsgiverens refusion beregnes i givet fald på baggrund af
den nedsatte ressourceforløbsydelse.
Det er i den forbindelse helt afgørende, at arbejdsgiver underrettes, når den
sygemeldte ikke medvirker i de nødvendige forløb, og forinden, der træffes
afgørelse om en evt. sanktion overfor den sygemeldte.
Sanktionen har direkte betydning for arbejdsgivers afledte ret til refusion,
og ved en tidlig inddragelse får arbejdsgiver mulighed for at agere i den nye
situation og herunder også påvirke processen og bidrage til, at den sygemeldte medvirker i de forløb, der kan bringe vedkommende tilbage i arbejde.
Tilsvarende foreslås det med lovforslaget, at sygedagpengene kan bortfalde,
såfremt den sygemeldte ikke opfylder kravet om at gå til læge senest 8 dage
efter kommunen har anmodet den sygemeldte om det. Også i den forbindelse er det afgørende, at arbejdsgiver underrettes om, at den sygemeldte ikke
har overholdt kravet, da det kan have betydning for sygedagpengene og
dermed også arbejdsgivers refusion.
Endelig ønsker Danske Regioner at fremhæve, at det generelt er positivt, at
der med lovforslaget lægges op til en højere grad af automatisering og digitalisering. Forudsat naturligvis, at systermerne er tilgængelige i tide til understøtning af de nye regler.
De nye regler og it-systemerne bør sigte imod, at sagsgangene i sygedagpengesager er enkle og gennemskuelige og med mindst mulig administrativ
byrde for sygemeldte såvel som arbejdsgiver.
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Med venlig hilsen

Bent Hansen

Janet Samuel
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Dato: 5. marts 2014

Forslag til organisering af lokale aktionsgrupper for perioden 2014-2020

Jeg sender hermed forslag om den kommende indsats styret af lokale frivillige kendt som de lokale
aktionsgrupper (LAG) i høring. I de kommende år vil ministeriet sammen med EU give aktionsgrup
perne et budget til at understøtte de lokale udviklingsprojekter, som vurderes bedst kan bidrage til
vækst og nye arbejdspladser.
—

-

Ministeriet har udarbejdet et forslag til organisering at de lokale aktionsgrupper, jf. vedlagte kort. Det er
vores bud på sammenhængende områder, der er i stand til at samarbejde om realisering af en række
udviklingsmål på tværs af sektorer og kommunegrænser. Organiseringen skal sikre, at aktionsgrup
perne bliver velfungerende, effektive og får tilstrækkelig økonomisk styrke til at gøre en forskel. Jeg
ser frem til at høre jeres vurdering at mit forslag.
Forslaget til aktionsgruppernes organisering hviler på nogle principper, som jeg finder vigtige. Princip
perne er som følger:
i.
ii.
iii.
iv.

Jeg vil gerne sikre, at vi får en bred geografisk dækning så aktionsgrupperne dækker de om
råder, vi forstår som landdistrikter.
Organiseringen af aktionsgrupperne skal være effektiv og tilskynde til større projekter, som
reelt gør en forskel lokalt.
Lidt større aktionsgrupper i stedet for mange små med en vis økonomisk volumen.
Yderligere styrket samarbejde på tværs af kommunegrænserne.
—

—

—

Det ligger mig meget på sinde, at udviklingsmidlerne fordeles til aktionsgrupperne ud fra et princip om,
at særligt udfordrede områder med en negativ befoikningsudvikling bliver begunstiget. Fordelingen at
tilskudsrammen bliver først endelige besluttet, når vi har lagt os helt fast på organiseringen at aktions
grupper. Jeg kan oplyse, at den økonomiske ramme for aktionsgruppernes arbejde i 2015 er 94,2 mio.
kr., hvilket stort set svarer til det beløb, som aktionsgrupperne i yderområder og landdistrikter årligt
havde til rådighed i tidligere programperiode.
Forslaget indebærer, at der etableres 19 lokale aktionsgrupper. Herudover foreslår ministeriet, at der
oprettes en særlig aktionsgruppe for småøerne. Dermed i alt 20 aktionsgrupper. Der foreslås etableret
sekretariatsbistand til aktionsgrupperne i 6 koordinatorklynger.
Det er min forventning, at 2014 bliver et travlt år for de frivillige i landdistrikterne, idet der er en række
formelle krav til etablering af en ny lokal aktionsgruppe, der skal respekteres. Bla. skal der afholdes
lokale informationsmøder og stiftende generalforsamling, hvor de nye bestyrelsesmedlemmer bliver
valgt. Bestyrelsen skal herefter i gang med at udarbejde en lokal udviklingsstrategi, der bliver omdrej
ningspunktet for aktionsgruppens arbejde.
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Det er planen, at aktionsgrupperne fra 1. januar 2015 skal være klar til at påbegynde arbejdet med at
prioritere og indstille lokale udviklingsprojekter til tilskud.
Såfremt I har bemærkninger til organisering af aktionsgrupperne, er I velkommen til at sende dem til
ministeriet inden den 26. marts 2014.

Med venlig hilsen

Carsten Hansen
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Forslag til organisering af aktionsgrupper

I
I

I
I
I

Bornholm
Haderslev, Vejen, Billund
Ikast-Brande, Hedensted, Odder
I Langeland, Svendborg, Faaborg-Midtfyn
I Lolland, Guldborgsund, Vordingborg
I Norddjurs, Syddjurs, Favrskov
Odsherred, Halsnæs. Gribskov
Slagelse, Sorø
Vesthimmerlands, Rebild, Mariagerfjord
Aabenraa, Sonderborg

I
I

I

I
I

I

Fanø, Varde, Tønder
Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev
Kalundborg, Holbæk, Lejre
Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern
I Middelfart, Nordfyns, Nyborg. Assens
I Næstved, Faxe, Stevns
Skive, Viborg
Thisted, Morsø, Jammerbugt
I Ærø. Samsø, Læsø
De 27 smaaer
I

De farvede områder på kortet er de kommuner, hvor der kan etableres aktionsgrupper. Ministeriets
forslag til organisering af de lokale aktionsgrupper fremgår af kortets farvekoder.
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Supplerende materiale til høring om den nye LAG-indsats
Områdeudpegning
I udpegningen af LAG-områderne er der taget udgangspunkt i to forhold: 1) et mål for
befolkningstæthed og 2) et mål for afstand til landets større bycentre. Således gælder det for de
udpegede LAG-kommuner, at de opfylder som minimum et af følgende to kriterier:



Mere end 45 pct. af borgerne i en kommune bor i landdistrikter eller byer med færre end 3.000
indbyggere.
Den typiske borger (medianborgeren) bor mere end 30 minutter (køretid i bil) fra nærmeste
større byområde.

54 kommuner lever op til et eller begge af disse kriterier.

Organiseringen af aktionsgrupper
De 54 kommuner, der udpeges som LAG-kommuner, foreslås organiseret i 19 aktionsgrupper plus 1
aktionsgruppe for de 27 småøer.
Forslag til organiseringen af aktionsgrupperne er udarbejdet med udgangspunkt i to kriterier: 1)
indbyggertal og 2) geografisk og socioøkonomisk sammenhængende områder, som forudsat i EUregelgrundlaget.
Aktionsgruppen skal som udgangspunkt dække et indbyggertal på minimum 10.000 og maksimalt
150.000.
Aktionsgruppen for de 27 småøer er ikke omfattet af disse kriterier, grundet deres særegne forhold.

Kriterier for fordeling af midler til aktionsgrupper
Der er bevilget 94,2 mio. kr. til LAG-indsatsen i 2015. 70 pct. af midlerne fordeles i lige store puljer –
dvs. en pulje til hver udpeget LAG-kommune og aktionsgruppen for de 27 småøer. De resterende 30
pct. fordeles ligeligt blandt de udpegede LAG-kommuner med en negativ befolkningsudvikling.
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Høringssvar til Forslag til organisering af lokale aktionsgrupper

20-03-2014
Sag nr. 14/1089

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har sendt Forslag til organisering af lokale aktionsgrupper for perioden 2014-2020 i høring.
Det har ikke været muligt at behandle høringssvaret i Danske Regioners bestyrelse inden for høringsfristen, og Danske Regioners sekretariat tager derfor forbehold for en politisk behandling af høringssvaret.
Danske Regioner er positive over for ministeriets forslag til organisering af
de lokale aktionsgrupper. Kriterierne for grupperingen af aktionsgrupperne
fremgår ikke tydeligt af forslaget eller det supplerende materiale, men Danske Regioner mener, at LAG’er med større kritisk masse og økonomisk volumen kan gøre en forskel for udviklingen af landdistrikterne, men samtidig
fastholde det lokalkendskab, der er styrken ved de lokale aktionsgrupper.
Færre men større aktionsgrupper vil også kunne udarbejde udviklingsstrategier med større substans og tiltrække bredere partnerskaber omkring udviklingen af landdistrikterne.
Danske Regioner finder det positivt, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter bestræber et styrket samarbejde på tværs af kommunegrænser, da
erfaringerne fra det nuværende landdistriktsprogram har vist et behov for
dette. Mange af indsatsområderne i LAG’erne såsom fødevarer og turisme
går på tværs af kommunegrænser og kan med fordel dække større geografiske områder, hvis indsatsen skal have en effekt.
Etableringen af klynger på tværs af de lokale aktionsgrupper virker også relevant, da der på den måde kan erfaringsudveksles på tværs af de lokale aktionsgrupper samt udnytte de forskellige kompetencer, der findes lokalt.
Danske Regioner vil foreslå, at både de lokale aktionsgrupper og klyngerne
følger de geografiske regionsgrænser, da dette vil smidiggøre et fremtidigt
samarbejde med regionerne og de regionale vækstfora.
Ellers vil Danske Regioner gerne bakke op om ministeriets forslag til organisering af lokale aktionsgrupper.
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Svar på høring over forslag til lov om erstatningsadgang for kvinder
uberettiget frameldt screeningsprogrammet for livmoderhalskræft
Regionerne har modtaget Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses anmodning om bemærkninger til udkast til ” forslag til lov om erstatningsadgang for kvinder uberettiget frameldt screeningsprogrammet for livmoderhalskræft”.
Indledningsvist skal det bemærkes, at regionerne finder lovforslaget positivt
og egnet til at adressere problemstillingen om den uberettigede framelding
fra screeningsprogrammet – om end det generelt set er betænkeligt med
særlovgivning med tilbagevirkende kraft.
Regionerne finder det positivt, at det tydeligt fremgår af lovforslaget, at det
udelukkende er kvinder, som uberettiget er blevet frameldt screeningsprogrammet, der er omfattet af særloven.
Bevismæssigt giver lovforslaget i nogle tilfælde udfordringer. Et af formålene med lovforslaget er, at give kvinder som uberettiget er frameldt screeningsprogrammet for livmoderhalskræft en lempeligere bevisbyrde. Patienterstatningen arbejder med beviskriteriet ”overvejende sandsynlighed”,
der er lempeligere end beviskravet efter dansk rets almindelige regler.
Da sundhedsvæsnet har pligt til at opbevare journaloptegnelser i mindst 10
år efter sidste tilførsel, jfr. § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 3 af 02/01/2013,
kan det blive vanskeligt for Patienterstatningen at fremskaffe dokumentation i ældre sager for, at der er sket en uberettiget frameldelse fra screeningsprogrammet.
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Der er risiko for, at Patienterstatningen ikke kan fremskaffe journaler på en
del af de kvinder, hvis sag anmeldes. Patienterstatningen kan blive nødt til
at søge anden dokumentation for, at kvindernes skade /død skyldes livmoderhalskræft og ikke af andre grunde (blodpropper, lungebetændelse, trafikuheld eller andet).
Under ”Bemærkninger til lovforslaget”, afsnit 1.2.2., sidste afsnit fremgår
det, at ”… De pågældende kvinder og deres evt. efterladte vil efterfølgende
modtage et brev fra den relevante region, hvori de tilbydes, at regionen på
deres vegne vil anmelde sagen til Patientforsikringen”.
Det foreslås, at ovennævnte tekst tilrettes i forhold til, at regionen ikke juridisk kan rejse en sag på borgerens vegne. Regionen vil dog være behjælpelig med at rette henvendelsen til Patientforsikringen, såfremt borgeren ønsker det. Dette fremgår desuden af Danske Regioners sidste redegørelse til
sundhedsministeren (brev af den 14. februar 2014 vedr. Opfølgning på tidligere redegørelse, vedrørende ufrivillig afmelding til livmoderhalskræftscreening”).
Desuden bør det rettelig også fremgå, at aldersgruppen for kvinder, som tilbydes screening blev udvidet i 2008 til at gælde for 23-65 årige. Før 2008
var det kun aldersgruppen 23-50 årige, som var opfattet af målgruppen.
Der skal endvidere gøres opmærksom på, at det af afsnit 3.1. nederste afsnit, fremgår, at ”Beløbet kan dog blive væsentligt større med rente og renters rente”. Begrebet ”rentes rente” anvendes normalt ikke sammenhænge
vedrørende erstatningsansvarsloven.
Med venlig hilsen

Rikke Margrethe Friis
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