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2. Godkendelse af åbent referat af møde 10-04-2014 i Danske Regioners
bestyrelse, sagsnr. 14/1182
1B

Maren Munk-Madsen

Resumé
Indstilling
Det indstilles,
at referatet godkendes.
Sagsfremstilling

Bilag
Åbent referat af møde den 10. april i Danske Regioners bestyrelse.pdf
(1141566).
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3. Danske Regioners udpegninger 2014-2018, sagsnr. 14/1546
2B

Morten Slabiak

Resumé
Til orientering forelægges bestyrelsen en status på Danske Regioners udpegninger til en række hverv.
Indstilling
Det indstilles,
at orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Bestyrelsen har på møderne den 27. marts og 10. april 2014 udpeget medlemmer til en række eksterne hverv. Med undtagelse af ganske få hverv er udpegningen komplet. En samlet oversigt over udpegningerne er vedlagt som bilag.
Under Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) er en række hverv, bl.a.
landssamarbejdsudvalg, uddannelses- og forskningsfonde mv. Udpegningen til
disse hverv er endnu ikke på plads.
I henhold til Finanslovsaftalen for 2014 nedlægges Rejsesygesikringen med
virkning fra 1. august 2014. Udpegninger vedrørende dette hverv behandles
som et selvstændigt punkt på dagsordenen.
Som konsekvens af bestyrelsens beslutning 10. april 2014 om at udmelde Danske Regioner af BSSSC er der ikke foretaget udpegning til denne organisation.
Ulla Diderichsen (V) har valgt at trække sig som suppleant til Kommunekredits
bestyrelse i stedet udpeges Aleksander Aagaard (V).

Bilag
Danske Regioners hvervsfortegnelse 2014-2018 (1142560).
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4. Danske Regioners generalforsamling 2015, sagsnr. 14/538
3B

Bente Kragelund Jønsson

Resumé
Flytning af Danske Regioners generalforsamling 2015.
Indstilling
Det indstilles,
at Danske Regioners generalforsamling 2015 flyttes til torsdag den 9. april på
Hotel Nyborg Strand.
Sagsfremstilling
På generalforsamlingen 27. marts 2014 blev det besluttet, at Danske Regioners
generalforsamling 2015 holdes den 16. april på Hotel Nyborg Strand.
Efterfølgende er sekretariatet blev opmærksom på, at det er HM Dronningens
75 års fødselsdag denne dag.
En sådan officiel begivenhed forventes at kunne få betydning for deltagelse af
ministre og regionsrådsformænd i generalforsamlingen. Det foreslås på den
baggrund, at generalforsamlingen flyttes til torsdag den 9. april på Hotel Nyborg Strand.

Bilag
Ingen.
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5. Finansiering af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, sagsnr. 14/625
4B

Maj-Britt Laursen

Resumé
Dansk Selskab for Patientsikkerhed har ekspertviden og kompetencer i metoder
til forbedring af patientsikkerheden. I dag har selskabet kun få driftsmidler til at
fastholde kompetencer og viden efter en projektperiode, da projektmidler udgør
langt den største indtægtskilde. Ved at bidrage til finansieringen af selskabet
sender regionerne et klart signal om at tage opgaven med at øge patientsikkerheden og udvikle kvaliteten på sygehusene meget alvorligt.
Indstilling
Sundhedsudvalget indstiller,
at bestyrelsen godkender, at regionerne fremover samlet bidrager med fire mio.
kr. om året, fordelt efter bloktilskudsnøglen, til drift af Dansk Selskab for Patientsikkerhed og projekter af regional interesse.
Sagsfremstilling
Dansk Selskab for Patientsikkerhed arbejder for at forbedre patientsikkerheden
i Danmark. Selskabet er et uafhængigt forum, der blev stiftet december 2001
med det formål at fungere som organisatorisk ramme for arbejdet med patientsikkerhed.
Regionerne har bidraget til selskabets finansiering siden det blev dannet i 2001.
Siden 2009 har regionerne bidraget med tre mio. kr. om året til drift af selskabet og projekter af regional interesse. Den nuværende aftale ophører med udgangen af 2014. Der er derfor behov for at tage stilling til regionernes fremtidige bidrag til finansiering af selskabet.
Danske Regioner foreslår, at regionerne fremover bidrager med fire mio. kr.
om året til drift af selskabet og projekter af regional interesse.
Dansk Selskab for Patientsikkerhed har ekspertviden og kompetencer i metoder
til forbedring af patientsikkerhed og kvalitet, som er vigtige at fastholde. Det
handler bl.a. om metoder til datadrevet forbedringsarbejde og en særlig forbedringsmodel kaldet gennembrudsmetoden – og også om konkrete redskaber i arbejdet med patientsikkerhed. Selskabet har desuden kapacitet og kompetencer
til at levere kursus- og uddannelsestilbud om disse metoder og redskaber for
sundhedsvæsenets medarbejdere.
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Selskabets arbejde rummer et stort element af udviklingsarbejde, og det baseres
ofte på viden og ideer fra udlandet, som de omsætter til danske forhold. Det
sker i kraft af det store internationale netværk, som selskabet har opbygget over
årene - og i samarbejde med regionale eksperter og ’testmiljøer’ på sygehusene.
Ved at bidrage til finansieringen af selskabet sender regionerne et klart signal
om at tage opgaven med at øge patientsikkerheden og udvikle kvaliteten på sygehusene meget alvorligt. En af styrkerne ved selskabets arbejde er, at det går
på tværs af regionerne - og at selskabet er på afstand af driften, hvilket giver
mulighed for at se patientsikkerhed i et andet og mere kritisk perspektiv. Ved at
bidrage til finansieringen af selskabet viser regionerne med andre ord, at regionernes ambitionsniveau for udvikling af kvalitet og patientsikkerhed er højt.
Samtidig er regionerne sikret indflydelse på selskabets arbejde i kraft af de to
regionale medlemmer i selskabets bestyrelse.
De nuværende samarbejdsprojekter mellem regionerne og Dansk Selskab for
Patientsikkerhed omfatter: Sikre fødsler (2012-2014), Sikkert Patientflow fra
akutmodtagelserne (2013-2015) og Sikker Psykiatri (2013-2016). Af tidligere
projekter og redskaber, som er udviklet sammen med regionerne, kan eksempelvis nævnes Patientsikkert Sygehus, hvor regionerne har haft gode erfaringer
med hurtigt og effektivt at skabe betydelige kvalitetsforbedringer.
Selskabet har i dag få driftsmidler til at opretholde en fast stab og dermed fastholde kompetencer og viden efter en projektperiode. I forhold til konkrete projekter om patientsikkerhed er fondsmidler fra bl.a. TrygFonden den største indtægtskilde. Selskabet trækker mange midler til området, som regionerne har
gavn af. I øjeblikket udgør driftsmidler 1:16 af selskabets økonomi, og den resterende del er projektmidler. TrygFonden giver midler til at gennemføre projekter, men ikke til at drifte og videreføre arbejdet efter en projektperiode. Som
en forudsætning for at støtte projekter i regi af selskabet har TrygFonden derfor
over årene lagt stor vægt på selskabets tætte relation til regionerne og på, at der
er regional opbakning til selskabet.
Danske Regioner ønsker at indgå en strategisk samarbejdsaftale med Dansk
Selskab for Patientsikkerhed, der mere klart end hidtil regulerer samarbejdet
mellem regionerne og selskabet. I aftalen ønsker Danske Regioner bl.a. at lægge vægt på, at selskabet fremover i højere grad får en leverandørrolle i forhold
til at levere efterspurgte ydelser til regionerne. I aftalen skal arbejdsdelingen
mellem Danske Regioner og selskabet også beskrives, når det gælder pressesager. Det skal f.eks. fremgå klart, hvornår henholdsvis Danske Regioner eller
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selskabet har bolden og hvordan det sikres, at selskabets viden mere systematisk deles med regionerne.
Økonomi
Den regionale finansiering af Dansk Selskab for Patientsikkerhed fordeles mellem regionerne efter bloktilskudsnøglen for sundhed.
Sekretariatets bemærkninger
Sagen har været drøftet i sundhedsudvalget den 8. maj 2014.

Bilag
Ingen.
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6. Ophør af Samarbejdsudvalget for den Offentlige Rejsesygesikring,
sagsnr. 14/1653
5B

Jane Brodthagen

Resumé
På grund af ophør af den offentlige rejsesygesikring fra den 1. august 2014 skal
der tages stilling til ophør af Samarbejdsudvalget for den Offentlige Rejsesygesikring. Borgerne har mulighed for at anmelde krav op til 6 måneder efter, at
skadetilfældet er indtruffet, og i nogle tilfælde senere end 6 måneder.
Indstilling
Det indstilles,
at bestyrelsen godkender, at Samarbejdsudvalget om den Offentlige Rejsesygesikring fortsætter frem til den 28. februar 2015 og
at de nuværende medlemmer forlænges perioden ud.
Sagsfremstilling
I forbindelse med, at den offentlige rejsesygesikring ophører den 1. august
2014, skal der træffes beslutning om eventuelle overgangsløsninger for dels
Samarbejdsudvalget vedrørende den Offentlige Rejsesygesikring og dels mulighed for klagesagsbehandling efter den 1. august 2014.
Samarbejdsudvalget vedr. den offentlige rejsesygesikring
RTLN har indgået overenskomst med SOS International A/S, som varetager
regionernes forpligtigelse om rejsesygesikring på vegne af regionerne. I overenskomsten indgået mellem SOS International A/S og RLTN fremgår det, at
der skal være et samarbejdsudvalg bestående af medlemmer udpeget af RTLN
og af SOS International A/S.
Der er ikke noget krav i lovgivningen om, at der skal være et samarbejdsudvalg. Det fremgår af ”Bekendtgørelse om den offentlige rejsesygesikring” BEK
nr. 896 af 10/07/2007, at der kan være en overenskomst, og at det er RTLN,
som tegner den jfr. § 5 og 7.
Der er ikke noget andet krav til samarbejdsudvalgets medlemmer, end at de
skal være udpeget af RTLN. Der er for eksempel ikke krav om, at de skal være
regionrådsmedlemmer.
I dag sidder der følgende politiske medlemmer i samarbejdsudvalget:
Aleksander Aagaard, V, Midtjylland
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Torben Haack, SF, Sjælland
Morten Marinus, O, Nordjylland

Behandling af klager i Samarbejdsudvalget vedr. den offentlige rejsesygesikring
Samarbejdsudvalget vedrørende den Offentlige Rejsesygesikring behandler
klager fra borgere, som ønsker at klage over afgørelser vedrørende den offentlige rejsesygesikring.
Af overenskomsten vedrørende den offentlige rejsesygesikring fremgår det, at
skadetilfælde der er anmeldt senere end 6 måneder efter, at skadetilfældet er
indtruffet, dækkes ikke. Desuden gælder, at hvis borgeren får tilsendt regningen efter 6 måneders fristens udløb, vil fristen for anmeldelse dog være 1 måned fra regningen er kommet frem til borgeren.
Det betyder, at der som minimum kan forventes, at borgerne kan anmelde klager rettidigt til samarbejdsudvalget frem til den 31. januar 2015, samt i en
ukendt længere periode for de sager, hvor borgeren først noget senere får kendskab til, at der er et krav rettet mod borgeren. Den sidste type sager forekommer dog knap så hyppigt. Langt de fleste klager, som anerkendes – er anmeldt
inden for 6 måneders fristen, hvilket følger af oversigten:
2011
2012
2013

42 i alt
39 i alt
54 i alt

4 anmeldt for sent
5 anmeldt for sent
5 anmeldt for sent

Det forventes derfor, at langt de fleste klager efter ophør af den offentlige rejsesygesikring vil blive anmeldt inden den 31. januar 2015.
Af hensyn til borgernes rettigheder og mulighed for at få behandlet en eventuel
klage ved et samarbejdsudvalg anbefales det derfor, at regionerne opretholder
Samarbejdsudvalget vedrørende Rejsesygesikring i en periode efter ophør af
rejsesygesikringen. Det er desuden forventningen, at såfremt der opstår en negativ omtale omkring ophør af rejsesygesikringen, så vil det være en fordel, at
der er sikret borgerne en klageadgang.
Samarbejdsudvalget afholder omkring 4 møder om året, hvor et møde er med
fremmøde. De øvrige møder foregår ved skriftlig votering. Der anvendes derfor
relativt få ressourcer ved klagesagsbehandlingen.
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Det foreslås derfor, at overgangsperioden går fra den 1. august 2014 og frem til
den 28. februar 2015. Den sidste måned inden den 28. februar bruges til, at sekretariatet kan gøre sagerne klar til behandling i samarbejdsudvalget – samt afholdelse af et afsluttende samarbejdsudvalgsmøde.
Der er tale om sager, hvor det er en fordel med et kendskab til overenskomstens regler. Det anbefales derfor, at samarbejdsudvalget fortsætter med de nuværende medlemmer.
Klagesager efter samarbejdsudvalgets ophør
Det kan forventes, at der også kommer klagesager efter den 31. januar 2015, da
der som nævnt er en udvidet mulighed for at klage indtil en måned efter, at
borgeren har fået kundskab om, at der er et krav vedrørende den offentlige rejsesygesikring.
Til sammenligning kan det oplyses, at selvom overenskomsten med Europæiske Rejseforsikring ophørte i 2008, så er der fortsat enkelte verserende sager
under den da gældende overenskomst.
Det foreslås derfor, at klagersager, som kommer efter samarbejdsudvalget ophør, behandles administrativt i Danske Regioner.

Bilag
Ingen.
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7. Høring over tre lovforslag på erhvervsuddannelsesområdet, sagsnr.
14/500
6B

Anne-Dorthe Sørensen

Resumé
Regeringen indgik i februar 2014 aftalen om ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser” med Folketingets øvrige partier, undtagen Enhedslisten. I
marts sendte Undervisningsministeriet tre lovforslag i høring, der skal implementere elementerne fra aftalen.
Reformen af erhvervsuddannelserne (EUD) har som formål at styrke erhvervsuddannelsernes kvalitet og omdømme, så flere unge fremover vælger en EUD
direkte efter folkeskolen. Blandt reformens hovedelementer er opdelingen af
uddannelserne i unge- og voksenspor, indførelse af adgangskrav og et nyt og
længere grundforløb. Desuden lægger reformen op til, at arbejdsmarkedets parter skal finde et alternativ til den nuværende dimensionering af social- og sundhedsuddannelsen, når Trepartsaftalen fra 2007 udløber i 2015.
Danske Regioner har i høringssvaret givet udtryk for, at reformen kan bidrage
til et samlet kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne. Der er enkelte elementer i
reformen, der vækker bekymring, hvilket indgår i Danske Regioners høringssvar.
Indstilling
Det indstilles,
At bestyrelsen godkender høringssvarene vedrørende hhv. forslag til ændring af
erhvervsuddannelsesloven, forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse
og forslag til lov om Rådet for Ungdomsuddannelse.
Sagsfremstilling
I marts sendte Undervisningsministeriet tre lovforslag i høring, der skal implementere elementerne fra aftalen om ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”. Det drejer sig om 1) forslag til ændring af erhvervsuddannelsesloven,
2) forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse og 3) forslag til lov om
Rådet for Ungdomsuddannelse.
Forslag til ændring af erhvervsuddannelsesloven
Det overordnede formål med reformen af erhvervsuddannelserne er at højne
erhvervsuddannelsernes kvalitet og gøre uddannelserne mere attraktive, så flere
unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10.
klasse.
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Lovforslagets hovedelementer
Hovedelementerne i reformforslaget er:
·

Der indføres adgangskrav, så eleverne fremover skal have mindst karakteren 02 for at blive optaget. Elever, der ikke lever op til adgangskravet,
kan komme til en optagelsesprøve og en -samtale. Derudover får de faglige udvalg, hvor arbejdsmarkedets parter er repræsenteret, mulighed
for i højere grad end i dag at opstille supplerende adgangskrav.

·

I dag findes der 12 fællesindgange, hvor beslægtede uddannelser er
grupperet. Disse fællesindgange erstattes af fire hovedområder. Et af
disse hovedområder er ”Omsorg, sundhed og pædagogik, hvor bl.a. social- og sundhedsuddannelsen hører under. Det skal give de unge et
bredere, introducerende grundforløb, der skal styrke deres faglige kompetencer samt deres evne til at vælge den rigtige uddannelse første
gang.

·

Grundforløbet opdeles i to dele af en varighed på hver 20 uger. Grundforløbets første del forbeholdes elever direkte fra 9. og 10. klasse (eller
op til et år efter afsluttet 9./10.klasse), mens anden del er for alle øvrige
elever (med mindre de pga. forudgående uddannelse eller erhvervserfaring ikke har behov herfor).

·

Der indføres minimumstimetal på grundforløbet og krav om kompetenceudvikling af lærere og ledere på erhvervsskolerne.

·

EUX’en – der er en kombination af en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse – skal udbredes til flere erhvervsuddannelser end de
24, der udbyder den i dag. Det er målet, at EUX’en skal udbydes indenfor alle hovedområder. Lægesekretæruddannelsen vil fremover kun
kunne tages som en EUX.

·

Erhvervsuddannelserne opdeles i et unge- og et voksenspor. Elever over
25 år skal fremover tage uddannelsen som en erhvervsuddannelse for
voksne, en såkaldt EUV. EUV’en skal som udgangspunkt være 10 pct.
kortere end den ”almindelige” erhvervsuddannelse. Derudover vil dens
opbygning og varighed afhænge af den voksne elevs forudgående erhvervs- eller uddannelseserfaring, som der gives merit for. Der skal udvikles tre standardiserede uddannelsesforløb, der varierer i forhold til,
hvor meget merit eleven får på hhv. skole- og praktikdelen. Det er en
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realkompetencevurdering af den enkelte voksne elev, der bestemmer
hvilket standardiserede uddannelsesforløb, eleven skal have. Det er de
faglige udvalg, der udvikler de standardiserede forløb. De faglige udvalg udarbejder også kriterierne for realkompetencevurderingen.
·

Social- og sundhedsuddannelsen afkortes med 7 uger på skoledelen.

·

Der skal fortsat være fokus på at tilvejebringe praktikpladser, og den
praktikpladsopsøgende indsats skal koordineres med bl.a. regionerne.

·

Der skal findes et alternativ til den nuværende dimensionering af socialog sundhedsuddannelsen, når Trepartsaftalen udløber i 2015. Trepartsaftalen fra 2007 betyder, at det i dag ligger fast, hvor mange praktikpladser regioner og kommuner skal oprette. Regeringen vil i forlængelse af reformen gå i dialog med bl.a. Danske Regioner om en alternativ
styring.

Reformen skal træde i kraft i efteråret 2015. Danske Regioner vil blive inddraget i reformarbejdet som selvstændig part i bl.a. dimensioneringsspørgsmålet
og som part i de faglige udvalg, der vil få til opgave at udforme flere af de centrale elementer i reformen.
Danske Regioners høringssvar
Danske Regioner har overordnet set hilst lovforslaget velkommen. Forslaget
indeholder en række elementer, der kan bidrage til det kvalitetsløft, som er
nødvendigt på erhvervsuddannelserne. Det gælder bl.a. de nye adgangskrav,
det nye grundforløb og udbredelsen af EUX’en. Danske Regioner tilslutter sig
også, at opdelingen i et unge- og voksenspor kan være med til at profilere erhvervsuddannelserne som attraktive ungdomsuddannelser.
Dermed bakker Danske Regioner også op om erhvervsuddannelsen for voksne,
men har i høringssvaret understreget, at en afkortning af de voksnes uddannelsesforløb skal ske på baggrund af relevant erhvervserfaring og bero på en konkret og individuel vurdering. Det er afgørende, at EUV’en ikke svækker kvaliteten af uddannelsen og de færdiguddannedes kompetenceniveau.
Social- og sundhedsuddannelsen er den erhvervsuddannelse, regionerne uddanner flest elever til og aftager flest færdiguddannede fra. Ifølge Danske Regioner
er afkortningen af uddannelsen i uoverensstemmelse med efterspørgslen efter
kompetencer på et højere niveau. Ca. 75 pct. af regionernes elever er over 25 år
og skal derfor have en EUV. Dét sammen med afkortningen betyder, at Danske
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Regioner i det videre vil have fokus på at sikre, at social- og sundhedsassistenterne som minimum opnår de samme slutkompetencer som i dag.
Danske Regioner bifalder også, at der findes en alternativ styring af optaget på
social- og sundhedsuddannelsen, så dimensioneringen i højere grad afspejler
udviklingen i sundhedsvæsenet. I høringssvaret påpeges det, at der også er behov for en mere fleksibel struktur for praktikken på social- og sundhedsassistentuddannelsen, så den tager højde for, at flere opgaver løses i kommunalt regi, og at en større del af praktikken derfor også skal foregå dér.
Danske Regioner bakker op om samlingen af erhvervsuddannelserne i fire hovedområder, men har påpeget, at det er vigtigt, at placeringen af udbud af hovedområder koordineres regionalt, og at regionsrådene inddrages i dette som
led i deres koordinerende ansvar for placering af udbud af grundforløb. En analyse af uddannelsesdækningen i hovedstadsregionen viser, at rejsetid har betydning for valg af uddannelse. Desuden opfordrer Danske Regioner til, at der i
en senere udbudsrunde af hovedforløb i højere grad tages højde for regionale
erhvervsmæssige styrkepositioner. Det vil bidrage til, at uddannelserne i højere
grad understøtter vækstpotentialet i det omkringliggende regionale erhvervsliv.
Endelig har Danske Regioner taget forbehold for de økonomiske konsekvenser
af enkelte elementer i lovforslaget.
Grundet en kort høringsfrist er høringssvaret afgivet med forbehold for efterfølgende politisk behandling.
Forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse
Den kombinerede ungdomsuddannelse etableres som et sammenhængende tilbud på tværs af institutioner til de unge, som ikke har de fornødne faglige
og/eller personlige og sociale kompetencer til at påbegynde en EUD. Der lægges op til en geografisk dækning i hele landet. 2500 unge visiteres af kommunen til tilbuddet, og ordningen vil blive evalueret. Danske Regioner har kvitteret herfor, men har ytret bekymring for, at de kompetencer, man kan opnå, er
for vanskelige at gennemskue for en potentiel arbejdsgiver, samt at den geografiske afstand og transporttid til uddannelse bliver for lang. Det er især en udfordring for den gruppe unge, der bliver visiteret til den kombinerede ungdomsuddannelse.
Forslag til lov om Rådet for Ungdomsuddannelse
Det nye råd skal skabe bedre mulighed for at håndtere de udfordringer, der går
på tværs af ungdomsuddannelserne. Danske Regioner får en plads i rådet. Dan-
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ske Regioner har i høringsvaret kvitteret for pladsen og for nedsættelsen af rådet, da det derigennem bliver muligt at bidrage med regionale løsninger på
tværs af uddannelser, f.eks. bedre overgange, flere praktikpladser, styrket vejledning mv. Rådet for de gymnasiale uddannelser nedlægges.
Links til høringsportalen:
Høring over forslag til lov om Rådet for Ungdomsuddannelser:
Høringsportalen/Hearing/Details/24649
Høring over forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om
vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse
m.v., og andre love:
Høringsportalen/Hearing/Details/24650
Høring over forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse
Høringsportalen/Hearing/Details/24651
Økonomi
I aftalen om ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser” forudsættes det,
at der er fuld finansiering til reformen, og at reformen ikke medfører øgede udgifter til arbejdsgiverne. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det tillige,
at reformen ikke vil have økonomiske konsekvenser for regionerne.
Sekretariatet vurderer imidlertid, at følgende elementer af reformen kan medføre merudgifter for regionerne:
· AUB-refusionsreglerne for voksenelever ændres, så der først kan søges
refusion efter tre måneders ansættelse. Dermed sker der en væsentlig reduktion af regionernes refusionsindtægter. Der er derved tale om en
egentlig merudgift.
· Med lovforslaget skal social- og sundhedsskolerne ikke – som hidtil –
fordele de ansøgende elever mellem de offentlige arbejdsgivere og formidle ansættelsesforholdet mellem elev og arbejdsgiver. Opgaven skal
fremover varetages af regioner og kommuner, og denne ændring forventes ikke at være udgiftsneutral.
Danske Regioner har i sit høringssvar taget forbehold for de økonomiske merudgifter.
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17922-14_v1_Uddybende høringssvar vedr. reform af erhvervsuddannelser.DOCX (1137844).
19851-14_v1_Høringsbrev - Reform af erhvervsuddannelser.DOCX
(1137843).
18789-14_v1_Høring vedr. Kombineret Ungdomsuddannelse.DOCX
(1137842).
19283-14_v1_Høring vedr. lov om nyt Ungdomsuddannelsesråd.DOCX
(1137845).
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8. EU’s forordning om databeskyttelse – konsekvenser for patientbehandlingen og sundhedsforskning, sagsnr. 12/1580
7B

Asger Andreasen

Resumé
EU er ved at udarbejde en forordning om persondatabeskyttelse. Det kan medføre fastere regler på området. Danske Regioner støtter høj persondatabeskyttelse og mere ensartede regler i EU, hvor det kan skabe beskyttelse af borgernes data, men den kommende EU-forordning risikerer at lægge hindringer i vejen for sundhedsforskningen og kvalitetsudviklingen i det danske sundhedsvæsen. Europa-Parlamentet har færdiggjort deres bud på lovtekst. EU’s ministerråd arbejder stadig på deres forslag. I den proces og i de afsluttende forhandlinger med Europa-Parlamentet, er det vigtigt, at Danske Regioners synspunkter
fortsat bliver markeret.
Indstilling
Det indstilles,
at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Danske Regioner finder det hensigtsmæssigt, at EU-Kommissionens forslag til
forordning om databeskyttelse vil give mere ensartede regler i EU, hvilket kan
skabe beskyttelse af borgernes data i EU. Brugen af data skal fortsat ske under
hensyn til datasikkerhed og med fokus på, at borgerne kan have tillid til myndighedernes håndtering af data. Men foreningen er opmærksom på, at nye EU
regler ikke må lægge hindringer i vejen for den måde, regionerne benytter data
på i sundhedsvæsenet i relation til patientbehandling, forskning, kvalitetsudvikling og styring. Der skal fortsat kunne være en smidig udveksling af persondata
i den offentlige sektor, herunder udveksling af personlige sundhedsdata med
udgangspunkt i den registreredes interesser og behov. Desuden bør det sikres,
at de kliniske kvalitetsdatabaser ikke kommer i klemme i ny lovgivning, som
følge af nye EU-regler om samtykke.
Den aktuelle danske lovgivning om brug af personfølsomme data i sundhedsvæsenet bygger på et EU-direktiv fra 1995 om persondatabeskyttelse. Hidtil
har der været ganske vide rammer for en nationalt tilpasset dansk fortolkning af
direktivet. Den tekst Europa-Parlamentet vedtog i marts 2014 sigter, ligesom
EU-Kommissionens forslag fra januar 2012, hovedsageligt på store internationale firmaer, såsom Google, Facebook m.fl. som udnytter personlige data til
kommercielle formål. Desværre tager beslutningen fra Europa-Parlamentet ikke
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tilstrækkelig hensyn til offentlige myndigheders behov for at anvende og udveksle store mængder data, f.eks. i sundhedssektoren.
Helt konkret er Danske Regioner bekymret for, om sundhedsvæsenet fremadrettet skal indhente informeret samtykke fra patienterne/borgerne, hver gang
der er behov for at udveksle og anvende sundhedsdata. Det vil give udfordringer for bl.a. forskningen, kvalitetsudviklingen og den nødvendige dataudveksling i sammenhængende patientforløb.
Regionerne driver i dag knap 60 landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser.
Disse databaser leverer værdifulde resultater inden for en række store og omkostningstunge sygdomsområder – fx kræft – og resultaterne anvendes til monitorering af behandlingskvaliteten i det danske sundhedsvæsen. Samtlige databaser er godkendt af Sundhedsstyrelsen, hvormed der gives tilladelse til, at
personhenførbare data kan anvendes til kvalitetsmonitorering og kvalitetsudvikling af behandlingen uden samtykke fra patienterne. Dette er med til at sikre, at datagrundlaget bliver så komplet som muligt, når alle patienter, der modtager en given behandling, indgår som en del af behandlingspopulationen.
Danske Regioner har været opmærksom på problemerne for offentlige myndigheder gennem hele forløbet. Allerede i juni 2012 gjorde foreningen opmærksom på udfordringerne i sit høringssvar til justitsministeriet. Desuden har
foreningen forsøgt at påvirke Europa-Parlamentet bl.a. gennem møder med
danske medlemmer af Europa-Parlamentet og via henvendelser til parlamentsmedlemmerne i alliance med andre europæiske kommune- og regionsforeninger og vores fælleseuropæiske interesseorganisation CEMR (Council of European Municipalities and Regions). Sekretariatet har et tæt parløb med KL på
sagen, da kommunerne også vil få problemer med deres indsamling og udveksling af data, hvis forslaget til EU-forordning bliver virkelighed.
Sekretariatet har drøftet de specifikke problemstillinger på sundhedsområdet
med Sundhedsministeriet og mødtes med Justitsministeriet og en række andre
interesseorganisationer vedrørende forordningens konsekvens på det ansættelsesretlige område. Desuden har foreningen gjort ministerierne opmærksom på
de administrative byrder, forordningen vil påføre regionerne i form af nye administrative arbejdsgange og IT-systemer.
Ministerierne er blevet opmærksomme på problemerne og Danmark har sendt
et såkaldt ”non-paper” til de andre medlemslande for at gøre dem opmærksomme på problemstillingerne – specielt vedr. sundhedsforskningen. Et ”non-
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paper” skal betragtes som en tydelig og skriftlig markering af de danske synspunkter forud for de afgørende forhandlinger i ministerrådet.
De tekstforslag, der ligger nu – Europa-Parlamentets udtalelse og det seneste
udkast fra ministerrådet, tillader måske, at sundhedsforskning og kvalitetsudvikling kan fortsætte som hidtil. Men det er et spørgsmål om fortolkning, som
hverken Danske Regioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse eller
Justitsministeriet ønsker at være afhængige af. Derfor vil Danske Regioner,
sammen med ministerierne, arbejde for, at den endelige forordningstekst bliver
mere tydelig, hvad angår undtagelser vedr. samtykke i forbindelse med forskning, kvalitetsudvikling og styring.
I april 2014 har Danske Regioner som det seneste drøftet fortolkningsmulighederne direkte med Europa-Parlamentets ordfører, Jan Philipp Albrecht (tysk
medlem fra gruppen fra De Grønne). Når et nyvalgt Europa-Parlament er på
plads efter valget den 25. maj, kan de i princippet ændre teksten. Det er dog ikke sandsynligt.
Ministerrådet arbejder stadig på et forslag til lovtekst. EU’s beslutningsprocedure fastlægger, at Europa-Parlamentet og Ministerrådet skal blive enige, inden
forordningen kan blive virkelighed. Hvis de to institutioner ikke kan blive enige, kan det ende med, at Kommissionen skal skrive et nyt forslag. Der kan
dermed gå lang tid inden forslaget til en EU-forordning for beskyttelse af persondata bliver endeligt vedtaget. Det sker tidligst til efteråret og mere sandsynligt i 2015.
I lyset af ovenstående fortsætter Danske Regioner indsatsen for at undgå uhensigtsmæssige konsekvenser for regionerne som følge af EU-forordningen om
persondatabeskyttelse. Indsatsen skal bl.a. bestå i at understøtte Ministeriet for
Sundhed og Forebyggelse og justitsministeriets arbejde i EU’s ministerråd,
gentage synspunkterne om forordningen overfor de nyvalgte danske medlemmer af Europa-Parlamentet og fortsætte arbejdet med at påvirke forslaget i
Bruxelles sammen med de andre europæiske regions- og kommuneforeninger.

Bilag
Ingen.
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9. De nye strukturfondsprogrammer 2014-2020, sagsnr. 11/2319
8B

Michael Koch-Larsen

Resumé
Nye strukturfondsprogrammer for 2014-2020 – Regionalfond og Socialfond er sendt til EU Kommissionen og forventes at blive godkendt inden sommerferien. Regionerne har løbende været inddraget i udarbejdelsen af de nye programmer.
De regionale vækstfora kan tage hul på en ny strukturfonsperiode med ca. 350
millioner kroner om året fra EU. Midlerne kan understøtte vækstforums initiativer inden for innovation og bæredygtig vækst i virksomheder, samt uddannelse og iværksætteri.
Der er også afsat midler til at øge beskæftigelsen for personer på kanten af arbejdsmarkedet, til en bæredygtig byindsats og til fremme af international mobilitet på arbejdsmarkedet.
Indstilling
Det indstilles,
at orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
På EU’s budget til strukturfonde 2014-2020 er der i alt afsat 4,1 milliarder kroner til Danmark.
Fordeling af strukturfondsmidler til programtyper
Mio. kr.
2014-2020 Gns. pr. år
Nationale programmer
3.080
440
Interreg-programmer
1.044
149
I alt
4.123
Midlerne er fordelt med godt 3 milliarder kroner til de nationale programmer
(Regionalfonden og Socialfonden) og godt 1 milliard kroner til Interregprogrammerne.
Nationale EU-midler
De nationale strukturfondsmidler udmøntes i et Regionalfondsprogram og et
Socialfondsprogram, der er finansielt lige store.
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Næsten 90 procent af projektmidlerne prioriteres af de regionale vækstfora til
regionale aktiviteter, der forbedrer innovation og konkurrenceevne i små og
mellemstore virksomheder, øger beskæftigelsen og får flere til at gennemføre
en uddannelse.
Fordeling af de nationale strukturfondsmidler
Mio. kr.
2014-2020 Gns. pr. år
De regionale vækstfora
2.441
349
Byindsats (5 pct.)
72
10
EURES
20
3
National pulje (7,5 pct.)
217
31
Teknisk assistance
145
21
Resultatreserve (6 pct.)
185
26
I alt
3.080
440
Ud over de regionale midler på 349 millioner kroner om året afsættes der årligt
10 millioner kroner til at fremme bæredygtig grøn byudvikling, og 3 millioner
kroner til EURES-indsatsen, der skal fremme international mobilitet på arbejdsmarkedet. 7,5 procent af midlerne er afsat til en national pulje, der udmøntes centralt af Erhvervs- og Vækstministeren. Den nationale pulje kan
igangsætte tværregionale projekter med afsæt i fx vækstplaner, EUKommissionens Østersøstrategi eller andre relevante strategier, hvor der kan
samarbejdes mellem staten og fx regionerne eller på tværs af regionerne.
21 millioner kroner afsættes til teknisk-administrativ implementering af programmerne, og endelig er det af EU bestemt, at 6 procent af midlerne udmøntes
senere gennem en resultatreserve.
Regionale midler
De i alt 349 millioner kroner om året til regional vækst er en væsentligt reduktion på ca. en tredjedel i forhold til perioden 2007-2013, når man sammenligner
i faste priser.
De regionale midler er fordelt mellem de seks regionale vækstfora efter en fordelingsnøgle, der blandt andet tager hensyn til andelen af yderområder i regionen og andelen af personer uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Behovskriterierne betyder, at allokeringerne varierer mellem 29 kroner per indbygger om året i Hovedstaden til 257 kroner per indbygger om året på Bornholm.
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Fordeling af de regionale strukturfondsmidler. Regionalfonden og Socialfonden.
Mio. kr./år
2007-2013
Løbende priser
Nordjylland
112
Midtjylland
72
Syddanmark
102
Sjælland
72
Hovedstaden
70
Bornholm
15
I alt
443

Mio. kr./år
Reduktion i
Reduktion i
2014-2020
procent. Løprocent. Faste
Løbende pri- bende priser
priser
ser
78
30
40
57
21
32
83
19
31
71
2
16
49
30
40
11
30
40
349
21
33

Regionale strukturfondsmidler beregnet pr. indbygger
Nordj. Midtj. Sydd.
Sjæl.
Hovedst. Bornh. I alt
Kr./indb./år
135
45
69
87
29
257
62
2014-2020
Allokeringen til Sjælland er på forhånd beregnet af EU-Kommissionen, da Region Sjælland som den eneste danske region falder i en mellemkategori, mens
de øvrige regioner hører til blandt kategorien af EU’s mere udviklede regioner.
Den regionale indsats
De regionale midler er fordelt næsten ligeligt mellem Regionalfonden og Socialfonden.
Formålet med den regionale Regionalfondsindsat samt midler
Omtrentlig
fordeling.
Mio. kr. om
året
Øge antallet af innovative smv’er gennem etablering af innova79
tionssamarbejde og klynger
Øge antallet af vækstvirksomheder ved at lægge vækstplaner
62
for smv’erne
Forbedre energi- og ressourceeffektivitet i smv’er ved at udar30
bejde grønne forretningsmodeller
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171

I Regionalfondsprogrammet har Erhvervsstyrelsen estimeret, at der inden for
denne indsats - i den samlede periode 2014-2020 - er forventet at opnå følgende kvantitative mål:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

6.300 støttede virksomheder
Private investeringer (som matcher offentlig støtte) for 48 mio. kr.
4100 virksomheder, der introducerer nye produkter eller løsninger
400 nye klyngemedlemmer
700 nye vækstvirksomheder
2800 nye job
Øget virksomhedsomsætning for 750 millioner kroner
Fald i drivhusemissioner på 30.000 tons CO2
Fald i energiforbrug på 500.000 GJ
Fald i materialeforbrug på 80.000 tons

Formålet med den regionale Socialfondsindsats samt midler
Omtrentlig fordeling,
mio. kr. om året
Øge antallet af selvstændige gennem iværksætterråd69
givning og undervisning og øge beskæftigelsen i de
støttede virksomheder
Øge beskæftigelsen for personer på kanten af arbejds38
markedet
Øge antallet af personer med erhvervsuddannelse og
71
videregående uddannelse
I alt
178
I Socialfondsprogrammet har Erhvervsstyrelsen estimeret følgende kvantitative
mål for 2014-2020:
·
·
·
·
·

10.000 deltager i iværksætteruddannelsesprojekter
10.000 deltager i rådgivningsprojekter
10.000 deltagere i ’på kanten af arbejdsmarkedet’-projekter
20.000 deltagere i erhvervsuddannelsesprojekter
15.000 deltagere i voksen- eller videregående uddannelsesprojekter

Bilag
Ingen.
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10. Ændring af råstofloven, sagsnr. 13/2334
9B

Peter Steffen Rank

Resumé
En ændring af råstofloven, der træder i kraft 1. juli 2014, medfører, at kompetencen til at meddele tilladelse til indvinding på land overflyttes fra kommunerne til regionerne. Som følge heraf kompenseres regionerne med 12,1 mio.
kr. Samtidig med at regionerne er gået i gang med at få overdraget sagerne fra
kommunerne, er der igangsat initiativer til at effektivisere sagsgangen ved at
udvikle digitale løsninger for fremsendelse af indvindingsansøgninger og indberetning af indvundne råstoffer. Sammen med branchen er der udviklet et kodeks for godt naboskab, der gerne skulle sikre bedre dialog mellem råstofindvinder, berørte naboer og myndigheder.
Indstilling
Det indstilles,
at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
På baggrund af evalueringen af kommunalreformen har et enigt Folketing den
10. april 2014 besluttet, at kompetencen til at meddele indvindingstilladelser til
råstofgravning på land flyttes fra kommunerne til regionerne pr. 1.juli 2014. De
økonomiske forhandlinger resulterede i, at regionerne kompenseres med 12,1
mio. kr.
Hermed er hele råstofområdet for så vidt angår indvinding på land samlet hos
regionerne.
Miljøministeriet har efterfølgende kvitteret for de mange initiativer, som Danske Regioner har taget i forbindelse med regionernes kommende opgaver indenfor råstofområdet, herunder en smidig overdragelse af kommunernes eksisterende sager, etablering af en arbejdsgruppe med KL om det fremtidige samarbejde og digitale løsninger.
Regionerne er i fuld gang med at forberede overtagelsen af opgaverne, og samtidig har Danske Regioner taget initiativ til at få udarbejdet en samarbejdsmodel for det fremtidige samarbejde mellem kommuner og regioner med henblik
på at sikre en smidig sagsbehandling.
Med henblik på at effektivisere sagsgangen arbejder regionerne på at udarbejde
et elektronisk ansøgningsskema til indvindingstilladelser og elektronisk indbe-
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retning af indvundne mængder. Derudover har regionerne igangsat et udviklingsprojekt, som har til formål, at den kommende råstofplan 2016 bliver digital.
I samarbejde med råstofbranchen har regionerne udarbejdet et ”Kodeks for
godt naboskab”, som beskriver nogle spilleregler for sameksistens mellem indvinder og beboere i forbindelse med råstofgravning.
De enkelte råstofejere kan tilmelde sig kodekset på den oprettede hjemmeside
www.godtnaboskab.dk.

Bilag
Ingen.
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11. Folkemødet den 12.-15. juni 2014, sagsnr. 14/441
10B

Eva Margrethe Weinreich-Jensen

Resumé
Danske Regioner ønsker at være en vigtig aktør på Folkemødet, med interessante debatter, der bidrager til udviklingen af velfærdssamfundet på vores kerneområder. Danske Regioner har derfor i år valgt at have et centralt placeret
debattelt, der er rammen om en række arrangementer og andre debatskabende
aktiviteter. Danske Regioner afholder en række prioriterede debatarrangementer og har samtidig inviteret centrale aktører til at holde arrangementer i teltet.
Det er Danske Patienter, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Lægeforeningen,
16 sundhedsorganisationer, LIF, Center for Offentlig Innovation og eventuelt
Erhvervsstyrelsen, der vil holde arrangementer med en regional vinkel i teltet.
Torsdag kl. 16-17 har vi et debatarrangement om udvikling af det regionale
demokrati – modeller for borgerinddragelse. Alle regionspolitikere vil blive inviteret til at deltage i arrangementet. Efter arrangementet vil der være regional
mingling med en let anretning.
Indstilling
Det indstilles,
at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Sagsfremstilling
Det er 3. år, at Danske Regioner er en synlig aktør på Folkemødet på Bornholm. Danske Regioners telt er i år placeret ved havnen, tæt på Allinge Røgeri.
Fokus er på at skabe debat og sætte dagsordener. Teltet i år skal derfor være
midtpunkt for en række arrangementer.
Danske Regioners telt kan samtidig bruges som samlingssted for regionale politikere på vej til og fra andre møder. Der vil være et loungeområde, hvor man
kan slappe af og der bliver i et vist omfang mulighed for at oplade mobiltelefoner, få forfriskninger og opbevare baggage i et særligt område af teltet.
Oplysninger om arrangementer
Danske Regioner laver en særlig hjemmeside, der giver overblik over vores aktiviteter på Folkemødet, og med nyheder og billeder fra vores arrangementer.
Fra sidste års evaluering af Folkemødet har der været et vist fokus på at begrænse antallet af arrangementer og i stedet for samarbejde om at lave færre ar-
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rangementer, der sætter dagsordenen hos politikere og andre meningsdannere.
Heraf fulgte ideen om at gøre Danske Regioners telt til samlingspunkt for en
række debatter med nogle af vore nære samarbejdspartnere. Der vil blive holdt
ca. 13 debatarrangementer i teltet. De seks er arrangeret af Danske Regioner,
og de øvrige er arrangeret af diverse samarbejdspartnere.
Udgangspunktet for vore egne arrangementer er:
At være dagsordensættende, tage nogle emner op, hvor der er et
·
spændingsfelt og udfaldet ikke er givet på forhånd.
·
At bringe vores politikområder videre, at lave debatter om emner, der
er centrale for den strategiske udvikling af Danske Regioners velfærdsområder.
·
At få opmærksomhed, være nyskabende på formen – inddrage på nye
måder.
[Programmet er vedlagt som bilag – endnu ikke færdigt]. Herudover vil der
være særlige debataktiviteter i og omkring teltet for forbipasserende borgere.
Regionale politikere deltager i en række andre arrangementer på Folkemødet,
og rigtig mange arrangementer opfordrer til, at publikum blander sig og bidrager til debatten, hvilket giver rig mulighed for at bringe den regionale vinkel
med ind i debatterne.
Indsatsen på Folkemødet i år vil blive målt på deltagerantallet til arrangementerne i Danske Regioners telt og ved hjælp af et evalueringsskema til regionrådspolitikere.

Praktiske oplysninger
Bestyrelsesmødet finder sted på Hotel Griffen fra kl. 9.30-12. Efter frokosten
vil der kl. 13 være bustransport til Allinge og åbningen af Folkemødet.
Flere oplysninger om de praktiske forhold i relation til overnatningssteder –
hvis det er via Danske Regioner – vil blive sendt til bestyrelsen sidst i maj.

Bilag
Arrangementer på Folkemødet 2014 - i Danske Regioners telt og øvrige arrangementer (1142356).
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12. Orientering om emner på EU-dagsordenen, sagsnr. 14/1182
1B

Maren Munk-Madsen

Resumé
Følgende er en status på aktuelle emner, der er omfattet af bestyrelsens prioriteringer for foreningens europapolitiske arbejde. PRJ, sag 14/1682
Indstilling
Det indstilles,
at orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Europa-Parlamentet vedtager strammere regler om sporbarhed af hofteproteser og andet medicinsk udstyr
Europa-Kommissionen fremlagde i september 2012 et forslag til opdaterede
regler om medicinsk udstyr – lige fra udstyr til hjemmebrug såsom plaster, graviditetstest og kontaktlinser til røntgenapparater, pacemakere, bryst- eller hofteimplantater og HIV-tests. Formålet er at sørge for, at disse produkter er sikre
og kan handles frit og rimeligt i hele EU.
Fokus på patientsikkerhed og krav om ”implantat-kort”
I april vedtog Europa-Parlamentet (EP) deres bud på ny lovgivning. Der er lagt
op til skrappere overvågnings- og godkendelsesprocedurer, der skal forbedre
sporbarheden af medicinsk udstyr. EP ønsker at styrke proceduren for salg af
nye medicinske produkter på markedet for at sikre, at usikre produkter eller
usikkert udstyr, der ikke er tilstrækkeligt testet og kontrolleret, ikke bliver anvendt på patienter eller indopereres i dem. Man skal sikre, at kun de bedste og
sikreste produkter anvendes, så man undgår store omkostninger for sundhedsvæsnet og ekstra lidelser for patienterne, når produkterne er defekte og skal
fjernes. Endvidere kræver EP, at de instanser, der er bemyndiget til at vurdere
medicinsk udstyr, i fremtiden skal have et fast hold af interne eksperter med
up-to-date kvalifikationer til deres rådighed. Udstyr, der vurderes som "højrisiko", som f.eks. udstyr, der indopereres i kroppen, bør vurderes af en særlig
gruppe blandt vurderingsinstanserne. I Parlamentets forslag er også krav om, at
patienter skal udstyres med et "implantat-kort" og registreres, så de kan blive
kontaktet, hvis der opstår problemer med et produkt svarende til det, de har fået
indopereret.
EU’s ministre er ikke færdige med deres forhandlinger. Der er således ikke store chancer for, at ny lovgivning kan færdigforhandles med det nuværende Europa-Parlament.
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EU-Kommissionen sætter mHealth (mobil sundhed) til offentlig debat –
tag dine sundhedsydelser med på vejen
EU-Kommissionen har netop udsendt en grønbog (høringsdokument) vedrørende mHealth – mobile sundhedsydelser. Nogle af de emner, der sættes fokus
på, er bl.a. mHealth-apps’enes sikkerhed, bekymringer vedrørende databrug,
manglende interoperabilitet mellem de foreliggende løsninger og aktørernes
manglende viden om retlige krav vedrørende livsstils- og trivselsapps, såsom
overholdelse af databeskyttelsesreglerne, og om hvorvidt disse apps skal kategoriseres som medicinsk udstyr og dermed have CE-mærkning.
Formålet med grønbogen er således at få inputs fra forbruger- og patientorganisationer, sundhedspersonale og sundhedsorganisationer, offentlige myndigheder, app-udviklere, teletjenestefabrikanter, mobilfabrikanter, borgere mfl. til at
forbedre europæiske borgeres helbred og trivsel igennem brug af applikationer
på håndholdt udstyr så som smartphones, tablets og lignende. EUKommissionen er af den opfattelse, at man ved øget brug af mHealthapplikationer bl.a. kan påvise kroniske sygdomme tidligt i forløbet, kan sænke
antallet af hospitalsindlæggelser, mindske antallet af lægebesøg og lign. Ved at
inddrage borgerne aktivt i behandlingen og forebyggelsen af sygdomme sikres
en højere overlevelsesgrad og en hurtigere diagnosticering af patienter, der eksempelvis er ramt af blodpropper i hjertet. Ligeledes kan mHealth-apps hjælpe
patienter ved at minde dem om at tage deres medicin rettidigt. EUKommissionen ser også et stort fremtidigt økonomisk potentiale på mHealthområdet, da mHealt-apps vil kunne sælges på tværs af landegrænser og sprog.
Den offentlige høring løber frem til 3. juli 2014.
Regionsudvalget har fremtidens bypolitik på dagsordenen
Regionsudvalgets COTER-udvalg (territorial samhørighed) har den 5. maj 2.
behandling af en udtalelse omkring Bypolitik i EU. Udtalelsen lægger op til at
styrke byers og byområders rolle i alle aspekter af EU’s politikker, og fremhæver, hvordan byerne spiller en stadig større rolle i EU’s politik. Derudover opfordres der til, at EU-institutionerne udarbejder en hvidbog, hvori EU sætter
dagsordenen for, hvordan byerne skal udvikle sig fremover. I forslaget til udtalelsen fremhæves ligeledes, hvordan mellemstore og mindre byer i EU vokser
sammen til større byregioner, som fungerer sammen med deres oplande. Imidlertid fokuserer udkastet i mindre grad på samspillet mellem opland og region
og centrerer sig om byerne og byområdernes roller og formåen.
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Udtalelsen tager heller ikke hensyn til, at selvom udvikling og vækst ofte tager
udgangspunkt i og er lokaliseret i byer, er bystyret/kommunerne ikke ene om at
være drivkraft og dynamo bag udviklingen. I Danmark spiller f.eks. de regionale vækstfora en vigtig rolle som dem, der samler de relevante regionale aktører
og sammen prioriterer, hvilke indsatser, der kan styrke den regionale vækst og
udvikling til gavn for en balanceret udvikling i hele landet.
For at bløde op på og balancere udtalelsen i forhold til ovennævnte, har Danske
Regioner fremsat 13 ændringsforslag til udtalelsen.

Bilag
Ingen.
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13. Generelle orienteringer, sagsnr. 14/1182
12B

Maren Munk-Madsen

Resumé
Følgende emner er til orientering:

•

Ansøgningen PROCRIN - Program for Clinical Research Infrastructure

•

Afgørelse fra Klagenævnet for udbud – Kommende landsdækkende
akutlægehelikopterordning

Indstilling
Det indstilles,
at orienteringen godkendes.
Sagsfremstilling
Ansøgningen PROCRIN - Program for Clinical Research Infrastructure,
sag 14/337
En projektgruppe har i april 2014 indsendt ansøgning til Novo Nordisk Fonden
og Lundbeckfonden på knap 50 millioner kroner over to år til at forbedre rammevilkårene for den kliniske forskning i Danmark. PROCRINs vision er, at
støtte indsatsen for at alle persondata i sundhedsvæsenet indsamles systematisk,
undergår kvalitetssikring og gøres tilgængelige for forskning og klinik, med høj
grad af datasikkerhed og beskyttelse af individet. PROCRINs ambition er at
sammenkoble de nationale sundhedsregistre, de ca. 60 kliniske kvalitetsdatabaser og de praktiserende lægers database igennem CPR.-registret, samt facilitere
samarbejde mellem interessenter. Projektgruppen repræsenterer de nævnte databaser og registre. Regionerne vil skulle stå for at etablere en klinisk konsulentfunktion, der skal hjælpe forskerne med at udnytte de store datasæt. Regionerne har godkendt dette. Styremodellen er udarbejdet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og godkendt af Danske Regioner. Danske Regioner skal
administrere bevillingen. Der ansættes en Programleder med tilhørende sekretær i Danske Regioner, finansieret af fondene.
Afgørelse fra Klagenævnet for udbud – Kommende landsdækkende akutlægehelikopterordning, sag 14/98
Regionerne indgik på baggrund af en fællesregional udbudsproces i november
måned 2013 kontrakt med Norsk Luftambulanse A/S om levering af 3 helikop-
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terberedskaber, som led i etablering af en landsdækkende akutlægehelikopterordning.
Kontrakten blev indgået efter et forløb, hvor Scandinavian Air Ambulance
AB/Scandinavian MediCopter AB havde klaget over tildelingsbeslutningen til
Klagenævnet for Udbud. Klagen blev imidlertid ikke tillagt opsættende virkning, da denne ikke var modtaget rettidigt. Scandinavian Air Ambulance
AB/Scandinavian MediCopter AB figurerer i deres tilbud som henholdsvis
medejer af og underleverandør til Falck Air Ambulance A/S.
Klagenævnet for Udbud har nu afsagt kendelse i denne klagesag, og som det
væsentligste konstateret, at den anvendte pointmodel vedrørende tildelingskriteriet økonomi var uegnet. Klagenævnet har endvidere konstateret, at karakteren af overtrædelsen af principperne om ligebehandling og gennemsigtighed
ved anvendelsen af denne pointmodel betyder, at tildelingsbeslutningen annulleres.
Det er i den sammenhæng væsentligt at understrege, at Klagenævnet ikke kan
pålægge regionerne at ophæve kontrakten. Regionerne er således ikke på dette
grundlag forpligtede til at ophæve kontrakten med Norsk Luftambulanse A/S,
som er i fuld gang med implementeringen af ordningen med henblik på driftsstarten d. 1. oktober 2014.
Det bemærkes endvidere, at afgørelsen fra Klagenævnet ikke tager stilling til,
om udbuddet, trods anvendelsen af pointmodellen, har fundet den rigtige vinder. Klagenævnet tager således ikke stilling til de kontrolberegninger, som regionerne foretog i forbindelse med tilbudsvurderingen, og som er fremlagt som
dokumentation under klagesagsprocessen. Heraf fremgår, at resultatet var blevet det samme, såfremt regionerne havde valgt andre pointmodeller.
Scandinavian Medicopter ABs eventuelle erstatningskrav skal afgives senest
13. maj 2014. Ligeledes kan Klagenævnets afgørelse indbringes for domstolene.
Den af regionerne nedsatte styregruppe for akutlægehelikopterordningen vil
vurdere afgørelsens implikationer i relation til disse to spørgsmål.

Bilag
Ingen.
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14. Næste møde, sagsnr. 14/1182
13B

Maren Munk-Madsen

Resumé
Indstilling
Det indstilles,
at næste møde holdes fredag den 12. juni 2014 kl. 9.30 – 12.00 (i forbindelse
med Folkemødet på Bornholm).
Sagsfremstilling

Bilag
Ingen.
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15. Eventuelt, sagsnr. 14/1182
14B

Maren Munk-Madsen

Resumé
Indstilling
Sagsfremstilling

Bilag
Ingen.

Medlemmerne af
Danske Regioners bestyrelse 2014 - 2018
m.fl.

29-04-2014
Sagsnr. 14/1468
Maren Munk-Madsen
Tel.: 3529 8165
E-mail:
mma@regioner.dk

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse 2014 2018 torsdag den 10. april 2014

Deltagere:

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

Afbud:

Susanne Lundvald, Henrik Thorup, Susanne Eilersen

Regionsdirektører

Bo Johansen, Hjalte Aaberg, Jens Andersen, Mikkel Hemmingsen, Per Christiansen

Deltagere fra Adam Wolf, Gitte Bengtsson, Kristian Heunicke, Susse
sekretariatet: Maria Holst, Katrine Tang (referent)
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1. Formandens meddelelser, sagsnr. 14/1468
Møde med socialministeren 2. maj
Formanden orienterede om mødet, der skal holdes om det specialiserede socialområde m.m.
Møde med kulturministeren 23. maj
Formanden orienterede om mødet, der skal holdes om offentlige byggeprojekter og udsmykning.
Folkemøde på Bornholm
Formanden orienterede om, at Folkemødets åbning i år er flyttet frem til kl.
14.00, hvorfor bestyrelsesmødet den 12. juni i Rønne flyttes til kl. 9.30 –
12.00. Fra kl. 12.00 – 13.00 er der frokost og derefter afgang med bus til Allinge.
Der blev udleveret praktisk information, herunder om flyafgange. Formanden
bad bestyrelsen om at give sekretariatet besked i forhold til ønskede rejsetidspunkter.
Status på udbud vedr. sundhedskort
Formanden orienterede om, at udbuddet vedr. den ekstraordinære produktion
og levering af sundhedskort til alle danskere inden 1. august 2014 nu er gennemført. Ordren er blevet tildelt den danske virksomhed CardCoin System
A/S.
Baggrunden for udbuddet og den ekstraordinære produktion er Folketingets
vedtagelse af lovforslaget om nedlæggelsen af den offentlige rejsesygesikring
pr. 1. august 2014. Regionerne har ansvaret for produktion og levering af
sundhedskort, og derfor har Danske Regioner, i samarbejde med Amgros,
gennemført udbuddet.
Produktionen kommer udelukkende til at ske i Danmark, og dermed bliver der
ingen udfordringer i forhold til at sende personhenførbare oplysninger (CPRnumre) ud af landet.
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse er orienteret om valget af leverandør
og om at Danske Regioner i samarbejde med leverandøren bestræber sig på at
nå i mål med opgaven rettidigt.
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2. Godkendelse af åbent referat af konstituerende møde 27-03-2014 i
Danske Regioners bestyrelse, sagsnr. 14/1468
Bestyrelsen godkendte referatet med den tilføjelse, at der var afbud fra Martin
Geertsen
Det skal i forhold til referatets punkt 8 bemærkes, at Venstre har udpeget
Thyge Nielsen (V), som suppleant for såvel Carl Holst og Bo Libergren i Pensionskassen for sundhedsfaglige (under PKA). SF har udpeget Skjold de la
Motte (F), Region Sjælland som medlem af Sampension KP Livsforsikring
A/S repræsentantskabet og at suppleantposten er overgået til SF som har udpeget Jens Mandrup (F), Region Hovedstaden.]

3. Udpegning til eksterne hverv, sagsnr. 13/942
Bestyrelsen besluttede, at Carl Holst og Ulla Astman fremsender navnene til
sekretariatet inden påske.
Resumé
Bestyrelsen skal udpege medlemmer til en række eksterne hverv.

4. Udpegning til hverv under RLTN, sagsnr. 13/942
Bestyrelsen besluttede, at Carl Holst og Ulla Asman fremsender navnene til
sekretariatet inden påske.
Resumé
Bestyrelsen skal udpege medlemmer til en række hverv under Regionernes
Lønnings- og Takstnævn (RLTN).

5. Fælles regionalt demokratiprojekt, sagsnr. 14/858
Bestyrelsen godkendte den overordnede ide, og at Grundlovspuljen søges om
midler hertil. Bestyrelsen godkendte også, at der kan anvendes op til 500.000
kr. fra bestyrelsens pulje hertil.
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
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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.

6. Etablering af Dansk Reuma Biobank, sagsnr. 13/2307
Bestyrelsen godkendte principielt, at regionerne etablerer driften af Dansk
Reuma Biobank fra 2015 og at Danske Regioner finansierer driften i 20142015 ved et formuetræk.
Bestyrelsen bad sundhedsudvalget om at følge den konkrete sag.
Bestyrelsen fandt, at der er behov for en bredere drøftelse af behovet for yderligere biobanker og bad sekretariatet om at forelægge et oplæg til en bredere
politisk drøftelse af behandlings- forsknings- og økonomiske perspektiver i
biobanker.
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.

7. Høringssvar vedr. sygedagpengereformen, sagsnr. 14/352
Bestyrelsen godkendte høringssvaret.
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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.

8. Høringssvar vedr. forslag til organisering af lokale aktionsgrupper for
perioden 2014-2020, sagsnr. 14/1089
Bestyrelsen godkendte høringssvaret.
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.

9. Danske Regioners udmeldelse af den regionale østersøorganisation
BSSSC (Baltic Sea States Sub-regional Co-operation), sagsnr. 14/1472
Bestyrelsen besluttede, at Danske Regioner udtræder af BSSSC og overlader
de to pladser i BSSSC’s bestyrelse til den eller de regioner, der er interesserede.
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.

10. Orientering om høring om forslag til lov om erstatningsadgang for
kvinder uberettiget frameldt screeningsprogrammet for livmoderhalskræft, sagsnr. 14/1055
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Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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.

11. Produktivitetskommissionens slutrapport, sagsnr. 14/1536
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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.

12. Næste møde, sagsnr. 14/1468
Bestyrelsen besluttede, at næste møde holdes torsdag den 15. maj kl. 10.30 –
16.00 i Regionernes Hus.

13. Eventuelt, sagsnr. 14/1468
Bestyrelsen bad om at den standardiserede økonomiopfølgning fremover tilknyttes som bilag i eDagsorden i forbindelse med referatet.
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Sag nr. 14/1546
Dokumentnr. 24217/14
Morten Slabiak

Danske Regioners hvervsfortegnelse 2014-2018

Tel. 35298232
E-mail: Msl@regioner.dk

Danske Regioners udvalg
Sundhedsudvalget
Medlem

Navn

Parti

Region

Formand

Ulla Astman

A

Nordjylland

Næstformand

Anne Ehrenreich

V

Hovedstaden

Medlem

Conny Jensen

A

Midtjylland

Medlem
Medlem

Pierre Topaz
Flemming Pless

A
A

Syddanmark
Hovedstaden

Medlem
Medlem

Lene Linnemann
Torben Kjær

F
Ø

Nordjylland
Hovedstaden

Medlem
Medlem

Kristian Grønbæk Andersen
Mette Abildgaard

B
C

Syddanmark
Hovedstaden

Medlem

Susanne Eilersen

O

Syddanmark

Medlem
Medlem

Thies Mathiesen
Thyge Nielsen

O
V

Syddanmark
Syddanmark

Medlem
Medlem

Ulla Diderichsen
Anny Winther

V
V

Midtjylland
Nordjylland
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Udvalget for Regional Udvikling og EU
Medlem
Formand

Navn
Anne V. Kristensen

Parti
V

Region
Midtjylland

Næstformand
Medlem

Lars Gaardhøj
Morten Flæng

A
A

Hovedstaden
Midtjylland

Medlem

Arne Nielsen

A

Nordjylland

Medlem

Ole Marqweis

A

Sjælland

Medlem

Jan Hendeliowitz

A

Sjælland

Medlem

Vibeke Syppli Enrum

Ø

Syddanmark

Medlem

Bente Nielsen

F

Midtjylland

Medlem

Poul Erik Christensen

B

Midtjylland

Medlem

Lasse Krull

C

Syddanmark

Medlem

Gitte Simoni

O

Sjælland

Medlem

Jess Laursen

V

Nordjylland

Medlem

Ole Dorst

V

Sjælland

Medlem

Preben Jensen

V

Syddanmark

Udvalget for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde
Medlem

Navn

Parti

Region

Formand

Jens Stenbæk

V

Sjælland

Næstformand

Ursula D. Petersen

Ø

Sjælland

Medlem

Per Seerup Knudsen

A

Hovedstaden

Medlem

Flemming Knudsen

A

Midtjylland

Medlem

Annemarie Knigge

A

Sjælland

Medlem

Jørn Lehmann

A

Syddanmark

Medlem

Ida Damborg

F

Syddanmark

Medlem

Anne Ronex

B

Sjælland

Medlem

Lasse Krull

C

Syddanmark

Medlem

Henrik Thorup

O

Hovedstaden

Medlem

Rikke Karlsson

O

Nordjylland

Medlem

Sonny Berthold

V

Syddanmark

Medlem

Lene Madsen Milner

V

Sjælland

Medlem

Erik Vinther

V

Midtjylland
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Psykiatri- og Socialudvalget
Medlem

Navn

Parti

Region

Formand

Charlotte Fischer

B

Hovedstaden

Næstformand

Henrik Thorup

O

Hovedstaden

Medlem

Lis Manicini

A

Nordjylland

Medlem

Hanne Andersen

A

Hovedstaden

Medlem

Henrik Gottlieb Hansen

A

Midtjylland

Medlem

Bente Getz

A

Syddanmark

Medlem

Henrik Qvist

Ø

Midtjylland

Medlem

Tina Boel

F

Sjælland

Medlem

Karina Due Friborg

O

Midtjylland

Medlem

Nicolaj Bang

C

Midtjylland

Medlem

Kirsten Devantier

V

Sjælland

Medlem

Asta Skaksen

V

Nordjylland

Medlem

Olav Nørgaard

V

Midtjylland

Medlem

Jørgen Winther

V

Midtjylland

Løn- og Praksisudvalget
Medlem

Navn

Parti

Region

Formand

Anders Kühnau

A

Midtjylland

Næstformand

Bo Libergren

V

Syddanmark

Medlem

Mariannne Stendell

A

Hovedstaden

Medlem

Medzait Ljatifi

A

Nordjylland

Medlem

Henning Tønning

A

Sjælland

Medlem

Karsten Uno Petersen

A

Syddanmark

Medlem

Bente Lauridsen

F

Nordjylland

Medlem

Susanne Flydtkjær

Ø

Nordjylland

Medlem

Brigitte Klintskov Jerkel

C

Sjælland

Medlem

Daniel Nørhave

O

Sjælland

Medlem

Peder Hvejsel

V

Syddanmark

Medlem

Evan Lynnerup

V

Sjælland

Medlem

Svend Heiselberg

V

Nordjylland

Medlem

Bergur Løkke Rasmussen

V

Hovedstaden

Eksterne hverv (alfabetisk)
Advokatnævnet
Medlem

Navn

Parti

Region

Medlem

Thyge Nielsen

V

Syddanmark

Suppleant

Bo Libergren

V

Syddanmark
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Amgros
Medlem

Navn

Parti

Region

Formand

Sophie Hæstorp Andersen

A

Hovedstaden

Næstformand

Bergur Løkke Rasmussen

V

Hovedstaden

Medlem

Mogens Nørgaard

A

Nordjylland

Medlem

Henrik Fjeldgaard

A

Midtjylland

Medlem

Poul-Erik Svendsen

A

Syddanmark

Medlem

Thyge Nielsen

V

Syddanmark

Medlem

Jeppe Jacobsen

O

Sjælland

Suppleant

Conny Jensen

A

Midtjylland

Suppleant

Erik Gregersen

A

Hovedstaden

Suppleant

Mangler

A

Syddanmark

Suppleant

Medzait Ljatifi

A

Nordjylland

Suppleant

Anne Ehrenreich

V

Hovedstaden

Suppleant

Mangler

Suppleant

Mangler

Arbejdsmarkedets Tillægspension - bestyrelsen
Medlem

Navn

Parti

Region

Medlem

Bent Hansen

A

Midtjylland

Arbejdsmarkedets Tillægspension – repræsentantskab
Medlem

Navn

Parti

Region

Medlem

Bent Hansen

A

Midtjylland

Beredskabsforbundets landsråd
Medlem

Navn

Parti

Region

Medlem

Jan Hendeliowiz

A

Sjælland

Medlem

Mangler

O

Børnesagens Fællesråd - komité til uddeling af børnesagspris
Medlem

Navn

Parti

Region

Medlem

Ursula D. Petersen

Ø

Sjælland

Center for Døve – bestyrelsen
Medlem

Navn

Parti

Region

Medlem

Gunhild Olesen

V

Nordjylland

Dansk Byplanlaboratorium – repræsentantskabet
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Medlem

Navn

Parti

Region

Medlem

Ulla Diderichsen

V

Midtjylland

Medlem

Pia Ilum

A

Hovedstaden

Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Medlem

Navn

Parti

Region

Formand

Ulla Astman

A

Nordjylland

Medlem

Svend Hartling (embedsmand)

Den fællesoffentlige sundhedsportal – bestyrelsen
Medlem

Navn

Parti

Region

Formand

Jens Stenbæk

V

Sjælland

Medlem

Özkan Kocak

A

Hovedstaden

Medlem

Claus Kjeldsen

A

Midtjylland

Det centrale Handicapråd
Medlem

Navn

Parti

Region

Medlem

Kirsten Rask

A

Sjælland

Det Danske Filminstitut - kontaktudvalget
Medlem

Navn

Parti

Region

Medlem

Niels Erik Iversen

A

Midtjylland

Det rådgivende udvalg på landdistriktsområdet
Medlem

Navn

Parti

Region

Medlem

Otto Kjær Larsen

V

Nordjylland

Suppleant

Mangler

A

Syddanmark

Europarådets kommunalkongres
Medlem

Navn

Parti

Region

Medlem

Randi Mondorf

V

Hovedstaden

Medlem

Bodil Kornbek

A

Hovedstaden

Suppleant

Mangler

A

Syddanmark

Suppleant

Peter Madsen

A

Sjælland

Suppleant

Anne Ehrenreich

V

Hovedstaden

CEMR - Europæiske Kommuners og Regioners Råd
Medlem

Navn

Parti

Region

Medlem

Anny Winther

V

Nordjylland

Medlem

Peter Madsen

A

Sjælland

Suppleant

Jess Laursen

V

Nordjylland

Suppleant

Bente Nielsen

F

Midtjylland

Komiteen for Sundhedsoplysning – styrelsen
Medlem

Navn

Parti

Region

Medlem

Skjold de la Motte

F

Sjælland

Suppleant

Annie Hagel

Ø

Hovedstaden

Kommunekredit - bestyrelsen
Medlem

Navn

Parti

Region

Medlem

Sophie Hæstorp Andersen

A

Hovedstaden

Medlem

Anne V. Kristensen

V

Midtjylland

Suppleant

Poul-Erik Svendsen

A

Syddanmark

Suppleant

Aleksander Aagaard

V

Midtjylland

Kommunernes Lønningsnævn
Medlem

Navn

Parti

Region

Medlem

Anders Kühnau

A

Midtjylland

Medlem

Henrik Thorup

O

Hovedstaden

Suppleant

Marianne Stendell

A

Hovedstaden

Suppleant

Mangler

O

Medlem

Navn

Parti

Region

Formand

Poul-Erik Svendsen

A

Syddanmark

Næstformand

Bo Libergren

V

Syddanmark

Medlem

Carl Johan Rasmussen

A

Midtjylland

Medlem

Leila Lindén

A

Hovedstaden

Medlem

Mette Abildgaard

C

Hovedstaden

Medlem

Henrik Thorup

O

Hovedstaden

Suppleant

Per Larsen

C

Nordjylland

Suppleant

Maja Holt Højgaard

A

Hovedstaden

Suppleant

Niels Erik Iversen

F

Midtjylland

Suppleant

Lise Müller

F

Hovedstaden

Suppleant

Tyge Nielsen

V

Syddanmark

Suppleant

Mangler

O

Patienterstatningen

Pen-Sam Liv A/S.
Medlem

Navn

Parti

Region

Formand

Per Larsen

C

Nordjylland
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Pension Danmark – branchebestyrelsen

Side 7

Medlem

Navn

Parti

Region

Medlem

Susanne Lundvald

A

Sjælland

Pensionskassen for kontorfunktionærer (PKA)
(Da pensionskassen fusionerer med Pensionskassen for Socialrådgivere og
Socialpædagoger, forlænges de nuværende udpegede frem til fusionen)
Medlem

Navn

Parti

Region

Formand

Steen Bach Nielsen

A

Sjælland

Medlem

Bo Libergren

V

Syddanmark

Suppleant

Poul-Erik Svendsen

A

Syddanmark

Suppleant

Ole Dorst

V

Sjælland

Pensionskassen for lægesekretærer (PKA)
(Da pensionskassen fusionerer med Pensionskassen for Sygeplejersker,
forlænges de nuværende udpegede frem til fusionen)
Medlem

Navn

Parti

Region

Formand

Jens Stenbæk

V

Sjælland

Medlem

Ulla Astman

A

Nordjylland

Suppleant

Ole Drost

V

Sjælland

Suppleant

Poul-Erik Svendsen

A

Syddanmark

Pensionskassen for socialrådgivere og socialpædagoger (PKA)
Medlem

Navn

Parti

Region

Formand

Jens Stenbæk

V

Sjælland

Medlem

Poul-Erik Svendsen

A

Syddanmark

Suppleant

Ole Drost

V

Sjælland

Suppleant

Ulla Astman

A

Nordjylland

Pensionskassen for sundhedsfaglige (PKA)
Medlem

Navn

Parti

Region

Formand

Carl Holst

V

Syddanmark

Medlem

Ulla Astman

A

Nordjylland

Medlem

Bo Libergren

V

Syddanmark

Suppleant

Thyge Nielsen

V

Syddanmark

Suppleant

Poul-Erik Svendsen

A

Syddanmark

Suppleant

Thyge Nielsen

V

Syddanmark

Pensionskassen for sygeplejersker (PKA)
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Medlem

Navn

Parti

Region

Formand

Bent Hansen

A

Midtjylland

Medlem

Henrik Thorup

O

Hovedstaden

Suppleant

Poul-Erik Svendsen

A

Syddanmark

Suppleant

Susanne Eilersen

O

Syddanmark

Medlem

Navn

Parti

Region

Formand

Jess Laursen

V

Nordjylland

Medlem

Navn

Parti

Region

Formand

Bent Hansen

A

Midtjylland

Medlem

Carl Holst

V

Syddanmark

Suppleant

Ulla Astman

A

Nordjylland

Suppleant

Bo Libergren

V

Syddanmark

Medlem

Navn

Parti

Region

Int. talsmand

Jess Laursen

V

Nordjylland

Medlem

Karsten Uno Petersen

A

Syddanmark

Medlem

Henrik Ringbæk Madsen

A

Nordjylland

Suppleant

Henrik Qvist

Ø

Midtjylland

Suppleant

Jane Strange

V

Sjælland

Suppleant

Anders Vistisen

O

Midtjylland

Medlem

Navn

Parti

Region

Formand

Anders Kühnau

A

Midtjylland

Næstformand

Bo Libergren

V

Syddanmark

Medlem

Marianne Stendell

A

Hovedstaden

Medlem

Svend Heiselberg

V

Nordjylland

Medlem

Daniel Nørhave

O

Sjælland

Suppleant

Henrik Gottlieb Hansen

A

Midtjylland

Suppleant

Bente Bang

A

Nordjylland

Suppleant

Susanne Due Kristensen

A

Hovedstaden

Suppleant

Thyge Nielsen

V

Syddanmark

Suppleant

Mangler

O

Pensionskassen Pensam

PKA A/S

EU – regionsudvalget

RLTN

Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling i Folkeskolen (Skolerådet)
Medlem

Navn

Parti

Region

Medlem

Nicolai Nicolaisen

A

Sjælland

Sampension KP Livsforsikring A/S (Kommunernes Pensionsforsikring A/S)
Medlem

Navn

Parti

Region

Medlem

Skjold de la Motte

F

Sjælland

suppleant

Jens Mandrup

F

Hovedstaden

Teknologisk Institut – repræsentantskabet
Medlem

Navn

Parti

Region

Medlem

Jørgen Rørbæk Henriksen

A

Nordjylland

UCLG - United Cities and Local Governments
Medlem

Navn

Parti

Region

Suppleant

Randi Mondorf

V

Hovedstaden

Medlem

Navn

Parti

Region

Medlem

John G. Christensen

A

Midtjylland

Suppleant

Ove Nørholm

C

Midtjylland

Medlem

Navn

Parti

Region

Medlem

Abbas Razvi

B

Hovedstaden

Valgbarhedsnævnet

Vanførefonden

Videns- og specialrådgivningsorganisationen på socialområdet
Medlem

Navn

Parti

Region

Medlem

Ole Jepsen

A

Midtjylland

Suppleant

Erik Gregersen

A

Hovedstaden

Medlem

Navn

Parti

Region

Medlem

Susanne Due Kristensen

A

Hovedstaden

Medlem

Navn

Parti

Region

Medlem

Lone Sondrup

V

Nordjylland

Ældreboligrådet

Ældreforum
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NOTAT

Undervisningsministeriet
Sendt til e-mail: uvaefu2@uvm.dk

25-03-2014
Sag nr. 14/500
Dokumentnr.

Høringssvar vedr. lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, vejledning, pligt til uddannelse mv. (Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser)
Danske Regioner afgiver hermed høringssvar baseret på de regionale erfaringer og målsætninger. Høringssvaret er strukturereret efter hvert af de 10
indsatsområder i den politiske aftale:
Mål med reformen
Danske Regioner
- kvitterer for målsætningerne om, at få flere til unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse, at skolerne skal udfordre de unge, så de
bliver så dygtige, de kan samt at trivslen på skolerne øges. Mistrivsel blandt unge er en væsentlig årsag til det høje frafald på erhvervsuddannelserne.
- Påpeger, at det er en fordel, hvis der er sammenhæng og fælles metode for den måde, man måler trivsel på. En fælles målemetode vil
gøre det lettere at følge op på, om de mange og forskelligartede indsatser har effekt og koordinere indsatsen på tværs af uddannelsessystemet.
- Danske Regioner har en målsætning om, at 35 procent af en årgang
skal gennemføre en erhvervsuddannelse, 10 år efter de har forladt
grundskolen.
- Kvitterer for, at der skal udvikles indikatorer, man vil måle på.

Enklere og mere overskuelig struktur:
Danske Regioner
- Finder det positivt, at der med den foreslåede grundforløbsstruktur særligt er fokus på at styrke de almene generelle erhvervsfaglige kompetencer

- Kvitterer for, at der foreslås en organisering af erhvervsuddannelserne i
4 hovedområder med det formål at give de unge et bredere, introducerende grundforløb, der skal styrke deres faglige kompetencer samt deres evne til at vælge den rigtige uddannelse første gang. Samlingen af
de 12 indgange i fire hovedområder kan sammen med den ændrede
grundforløbsstruktur give grundlag for mere kvalificerede uddannelsesvalg og derved mindske frafaldet, fordi eleverne får bedre mulighed
for at snuse til forskellige uddannelser indenfor et afgrænset felt. Et
mindre frafald er ikke kun positivt for den enkelte elev og samfundet
som helhed – også praktikstederne vil have den fordel, at de ikke bruger unødige kræfter på uddannelsesopgaven.
- Opfordrer til at fordelingen af de enkelte erhvervsuddannelser på de fire hovedområder tager udgangspunkt i hvilke brancher, uddannelserne
retter sig imod. En samling af de erhvervsuddannelser, der retter sig
mod sundhedsvæsenet, ville give eleverne bedre forståelse for sammenhænge, roller og udfordringer indenfor branchen og vil samtidig
understøtte det behov, der er i sundhedsvæsenet for samarbejde omkring den enkelte patient/borger på tværs af blandt andet faggrænser.
- Kvitterer for, at undervisningen på grundforløbet skal målrettes de erhverv, fagretningerne sigter imod.
- Understreger, at det i implementeringen af den nye grundforløbsstruktur er vigtigt at sikre uddannelsesdækning for alle 4 erhvervsfaglige
hovedområder. En analyse af uddannelsesdækningen i hovedstadsregionen viser, at jo længere rejsetid med kollektiv transport, jo mindre
sandsynlighed er der for, at de uddannelsessøgende søger en bestemt
uddannelse.
- Understreger behovet for, at placeringen af udbud af hovedområder/fagretninger koordineres regionalt og for, at regionsrådene inddrages i dette, som led i deres koordinerende ansvar for placering af udbud af grundforløb. Det skal medvirke til et styrket samarbejde om og
koordinering af udbud i en tid, hvor ungdomsårgangene er faldende og
konkurrencen om elever er stigende.
- Opfordrer til, at der i en senere udbudsrunde af hovedforløb i højere
grad tages højde for regionale erhvervsmæssige styrkepositioner. Det
skal bidrage til, at uddannelserne i højere grad understøtter vækstpotentialet i det omkringliggende regionale erhvervsliv via en stærkere
sammenhæng mellem udbud af uddannelser og den regionale erhvervsstruktur.
- Understreger behovet for koordinering på tværs af faglige udvalg i udviklingen af de nye fagretninger, kompetencemål mv.
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Erhvervsuddannelse for voksne
Danske Regioner
- Kan tilslutte sig, at opdelingen i et voksenspor og et ungespor kan være med til at profilere erhvervsuddannelserne som attraktive ungdomsuddannelser, hvilket er nødvendigt for at tiltrække flere unge til uddannelserne
- Bakker op om, at der med et voksenspor på erhvervsuddannelserne
(EUV) sker en udvikling og udvidelse af brugen af merit for relevante
teoretiske og praktiske kompetencer som ansøger har erhvervet sig via
erhvervsarbejde og anden uddannelse. På den måde giver EUV’en en
øget fleksibilitet og imødekommenhed overfor den relevante erhvervserfaring, en stor del af regionernes elever kommer med.
- Har stort fokus på EUV’en grundet aldersprofilen for regionernes erhvervsuddannelseselever, hvoraf hovedparten tilhører målgruppen for
EUV’en
- Sætter spørgsmålstegn ved forslaget om, at EUV’en som udgangspunkt skal være 10 pct. kortere end EUD’en og pointerer i den forbindelse, at alder ikke i sig selv er en kompetence, der berettiger en afkortning af uddannelsen
- Lægger vægt på, at der sikres et højt fagligt niveau på erhvervsuddannelserne, og skal i den forbindelse understrege, at det er essentielt at
det er relevante kompetencer og kvalifikationer, der udgør grundlaget
for en afkortning af en uddannelse, og at der i forhold til erhvervserfaring som grundlag for afkortning skal være tale om relevant erhvervserfaring i forhold til det pågældende uddannelsesforløb og ikke erhvervserfaring i almindelighed
- Finder det afgørende, at en afkortning beror på en konkret og individuel vurdering i forhold til den enkelte ansøgers forudgående erhvervserfaring, kompetencer og kvalifikationer
- Bifalder derfor, at det er de faglige udvalg der får til opgave at udforme de standardiserede uddannelsesforløb og fastsætte rammerne for
realkompetencevurderingen, hvilket kan medvirke til at der udvikles
forløb og rammer, der tager hensyn til arbejdsmarkedets behov
- Påpeger behovet for en effektiv realkompetencevurdering, hvis det
skal lykkes at få flere voksne igennem en EUV.
- Foreslår, at Undervisningsministeriet sætter sig i spidsen og følger udviklingen af og brugen af standardmeritter tæt. Det er helt nødvendigt
med en entydig ansvarsplacering af udviklingsarbejdet omkring standardiseringen af realkompetencevurderinger, procedurer for meritering
og voksenuddannelsesforløb.
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-

-

-

-

Vurderer, at der er behov for standardisering af voksenelevernes uddannelsesplaner på tværs af alle skoler. Der kan eventuelt udvikles en
obligatorisk national standard udgivet af Undervisningsministeriet, og
ikke som i dag, en vejledende skabelon som skolerne frit kan til- eller
fravælge.
For at sikre at udviklingsarbejdet i de enkelte faglige udvalg ikke sker
fra bunden, er det afgørende, at såvel gode som dårlige erfaringer med
GVU og realkompetencevurdering systematisk inddrages i arbejdet. I
den forbindelse er det oplagt at inddrage de udviklede modeller fra
projektet ”Fra ufaglært til faglært på rekordtid”. Projektet har resulteret i en markant vækst på voksenuddannelsesområdet hos de deltagende erhvervsskoler og VUC’er. Foreløbigt er over 400 ufaglærte blevet
opkvalificeret til faglærte ved brug af GVU. Varigheden af GVUforløbet er reduceret med 32 procent i gennemsnit. Det svarer til 35
dage.
Er bekymret for, at realkompetencevurderingen ikke bliver prioriteret
højt nok på skolerne, som skal foretage den konkrete vurdering, selv
om det i aftalen er anført at taxameteret til realkompetencevurdering
forhøjes ift. GVU.
Understreger, at det er væsentligt, at standardisering af uddannelsesforløbene ikke sker på bekostning af de muligheder, der er i GVU regi,
for at forkorte den enkelte kursists forløb gennem fleksibel individuel
tilrettelæggelse. Det skal eksempelvis fortsat sikres at en kursist ikke
behøver at gennemføre hele grundforløbets 2. del, hvis kursisten blot
mangler et enkelt fag fra grundforløbet.

Et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø
- Danske Regioner bidrager gerne med input om de regionale erfaringer med etablering af campusmiljøer og øvrige uddannelsessamarbejder
- Regionerne har i de seneste tre år bidraget aktivt til at udbrede og
forankre mesterskabet DM i Skills regionalt blandt erhvervsskoler,
grundskoler, uu-centre mv i hele den pågældende region. Regionerne ser frem til fortsat samarbejde om dette.
Bedre videreuddannelsesmuligheder
Danske Regioner
- Bakker op om lovforslagets intention om at udbrede EUX’en til alle
relevante uddannelser. Det er væsentligt for fremtidig vækst og for det
regionale virksomhedsområde, at flere faglærte bliver uddannet på højere niveau og får mulighed for at læse videre. For så vidt angår socialog sundhedsuddannelsen kan muligheden for EUX-forløb bidrage til
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at anspore assistenterne til at gå videre i uddannelsessystemet og eksempelvis læse videre på en professionsbacheloruddannelse. Dermed
vil der på sigt kunne sikres et bedre match mellem de personalemæssige behov, der er på regionernes sygehuse, og den arbejdskraft der
udbydes
Finder det afgørende, at den erhvervsmæssige kompetence bevares på
samme niveau og i samme omfang som i dag, også for EUX-elever.
Udvidet teoretisk og metodisk ballast er ikke ensbetydende med, at en
elev kan opnå praktikmålene hurtigere, og at praktikken derfor skal
afkortes for EUX-elever.
Opfordrer til, at der i modellerne for udformningen af EUX-forløb –
hvor udarbejdelsen af en EUX-model for social- og sundhedsassistentuddannelsen fortsat udestår – vil være tilstrækkelig fleksibilitet
og mulighed for det faglige udvalg til at tilpasse EUX-forløbet, så det
svarer til arbejdsmarkedets behov og tager hensyn til læringsmulighederne og læringskapaciteten i praktikken, herunder antal og varighed
af praktikkerne.
Gør opmærksom på, at der i områder med et lavt elevgrundlag kan være behov for, at EUX’en udbydes i samarbejde med andre institutioner.
Bakker op om den ændrede struktur for lægesekretæruddannelsen, der
med forslaget kun kan tages med en EUX eller en gymnasial uddannelse. Den nye struktur matcher den virkelighed, der kendes fra regionerne i dag, hvor hovedparten af ansøgerne og de elever, som ansættes, har en gymnasial baggrund. Der har gennem flere år været efterspurgt et højere adgangsniveau til uddannelsen, bl.a. for at lette videreuddannelsesmulighederne og imødekomme den stigende kompleksitet i opgaveporteføljen for de berørte faggrupper – det ønske imødekommer det foreliggende forslag.
Vurderer, at det afkortede hovedforløb for STX-elever på de merkantile
uddannelser kræver skærpet fokus med henblik på at sikre kvaliteten i
uddannelsesforløbet – trods afkortningen – og i forhold til at vurdere
behovet for specialespecifikke teorimoduler. Det kan være hensigtsmæssigt i den forbindelse, at der foretages en vurdering af studentens
kompetencer i forhold til det faglige indhold i de merkantile uddannelser for at afklare, om den pågældende elev skal have den fulde uddannelseslængde eller et 1-årigt hovedforløb.
Ser generelt positivt på, at erhvervsuddannelseselevernes karriereveje
styrkes, og finder det herunder positivt, at der fra erhvervsuddannelser
på mindst tre år vil være adgang til erhvervsakademiuddannelser

Fokusering af vejledningsindsatsen
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Regionale erfaringer viser, at der er behov for et stærkt samarbejde mellem
grundskole, UU, jobcentre, ungdomsuddannelser for at sikre en god overgang mellem grundskole og ungdomsuddannelse.
Danske Regioner
- Er bekymret for, om den planlagte vejledningsindsats er tilstrækkelig.
Med aftalen præciseres det, at vejledningen skal fokusere på de ikkeuddannelsesparate unge. Det betyder, at 80 % af en ungdomsårgang
ikke får personlig vejledning, men alene får kollektiv vejledning og
digitale redskaber til at blive afklaret omkring videre uddannelse. Alle
unge bør få professionel vejledning, der udfordrer dem på deres uddannelsesvalg efter 9. klasse.
Klare adgangskrav
Danske Regioner
- Bakker op om forslaget om at indføre adgangskrav til erhvervsuddannelsernes 1. del af grundforløbet
- Vurderer, at kravet om bestået grundforløbsprøve som forudsætning
for at kunne påbegynde hovedforløbet er positivt, idet det både understreger betydningen af grundforløbet og medvirker til at sikre, at de
elever der påbegynder hovedforløbet rent faktisk indfrier de faglige
forudsætninger for at kunne gennemføre hovedforløbet.
- Lægger vægt på, at eleverne opnår de kompetencer, der er brug for på
et højt niveau, og bifalder derfor, at de faglige udvalg med reformen
får mulighed for i højere grad at stille krav om specifikke kompetencer, som eleven skal have tilegnet sig forud for optagelse på hovedforløbet. Det vil også bidrage til at fastholde faglig progression og høje
standarder.
- Bakker op om, at adgangskravene til EUV’en skal være de samme
som til EUD’en. Det er i den forbindelse vigtigt, at også de voksne
elever opfylder kravet om uddannelsesparathed. Flere regioner oplever
store udfordringer i forhold til bl.a. social- og sundhedsassistentelevernes – som for omkring 75 pct.s vedkommende er over 25 år – faglige, personlige læringsmæssige kompetencer og forudsætninger.
Særligt om social- og sundhedsuddannelsen
Det fremgår af lovforslaget, at skoleundervisningen i hovedforløbet til social- og sundhedsuddannelsens trin 1 og den pædagogiske assistentuddannelse vil blive afkortet med hver syv uger i forhold til i dag.
Danske Regioner
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Finder det uhensigtsmæssigt og i uoverensstemmelse med efterspørgslen efter kompetencer på et højere niveau, at mange af eleverne med
afkortningen vil få mindre skoleundervisning end hidtil.

Mere og bedre undervisning
Danske Regioner
- Kvitterer for aftalens fokus på øget kvalitet i uddannelserne, da det er
kvaliteten og adgang til praktikpladser, som er afgørende for, om en
erhvervsuddannelser bliver et attraktivt valg blandt de unge.
- Mener derfor, at det er positivt, at eleverne skal have flere ugentlige
timer fra 2016, at lærerne skal opkvalificeres, og ledelse/medarbejdere
skal igennem et skoleudviklingsforløb. Der skal udvikles mere differentieret undervisning.
- Finder lovforslagets intention om at styrke sammenhængen mellem
skole og praktik og mellem forskellige praktiksteder meget væsentlig
og tiltrængt i forhold til at sikre handlekraftige og kompetente færdiguddannede.
- Bifalder at der sættes øget fokus på digitaliseringsmulighederne, som
betragtes som et aktuelt og efterspurgt tiltag

Fortsat indsats for praktikpladser
Danske Regioner
- Finder det positivt, at der igangsættes et arbejde med henblik på at
finde et alternativ til den nuværende dimensionering af social- og
sundhedsuddannelsen. Det er Danske Regioners holdning, at regionerne som uddannere og aftagere af de færdiguddannede skal have større
indflydelse på uddannelsesoptaget, og at det er afgørende, at dimensioneringen af social- og sundhedsassistentuddannelsen tilpasses, så den
afspejler udviklingen i sundhedsvæsenet, herunder opgavefordelingen
mellem regioner og kommuner og behovet for færdiguddannede.
- Skal også i den sammenhæng påpege, at en alternativ styring i forhold
til optaget ikke kan stå alene, men skal suppleres af en mere fleksibel
struktur i social- og sundhedsuddannelsen, så praktikperioderne i højere grad knyttes til læringsmuligheder end til sektorer. I takt med at behandlingen i højere grad overgår til ambulant behandling på sygehusene, og at liggetideren dermed falder, bliver læringsmulighederne for
social- og sundhedsassistenterne på sygehusene reduceret. Denne tendens genfindes i behandlingspsykiatrien. Behovet for social- og sundhedsassistenter i kommunerne er stigende, men som strukturen er i
dag, er kommunerne afhængige af regionernes praktikpladser, og
kommunerne kan derfor ikke tilpasse antallet af elever til deres behov
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uden inddragelse af regionerne. En mere fleksibel struktur for praktikken kan være en løsning på denne udfordring.
Finder det positivt at den institutionsfordelte dimensionering ophæves
på social- og sundhedsuddannelsen, idet det giver regionerne større
indflydelse på hvem der optages på uddannelsen.
Ser frem til at blive inviteret til en drøftelse af en koordinering af den
af de praktikpladsopsøgende indsatser, som det er noteret i den politiske aftale. Drøftelsen kan med fordel foregå med arbejdsmarkedets
parter, så der ikke er tale om parallelle drøftelser, som der er lagt op til
i aftalen. De regionale erfaringer viser, at den vedholdende, koordinerede, systematiske, virksomhedsopsøgende indsats virker.
kvitterer derfor for, at incitamenterne ændres, så der afsættes ekstra
midler til det tilskud, erhvervsskolerne får pr. elev, der indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed. Skolepraktiktaxameteret omlægges, så det understøtter, at praktikcentre arbejder for at udnytte praktikpladskapaciteten i området.
Er bekymret for om skolernes samarbejde om at tilbyde eleverne praktikpladser og praktikcenterpladser på andre skoler, hvis elevens skole
ikke selv kan tilbyde eleven en plads.
Opfordrer derfor til, at regionerne inddrages fremadrettet i placeringen
og udviklingen af praktikcentre samt samarbejdet på tværs af skoler.

Økonomi
I aftalen om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (24. februar
2014) forudsættes det, at der er fuld finansiering til reformen, og at reformen ikke medfører øgede udgifter til arbejdsgiverne. Af bemærkningerne
til lovforslaget fremgår det, at reformen ikke vil have økonomiske konsekvenser for regionerne.
Danske Regioner
- Skal påpege, at der med ændringen af AUB-refusionsreglerne for voksenelever, med mulighed for først at søge refusion efter tre måneders
ansættelse, sker en væsentlig reduktion af regionernes refusionsindtægter. Der er derved tale om en egentlig merudgift, som Danske Regioner finder kritisabel og i uoverensstemmelse med aftaletekst og
bemærkningerne til lovforslaget.
- Mener, at det er problematisk at det ikke længere vil være muligt for
regionerne at få jobrotationsydelse, når de opkvalificerer ufaglærte
medarbejdere til faglærte ved at tilbyde dem en erhvervsuddannelse.
Den nye AUB-sats dækker langt fra udgifterne til en vikar i medarbejdernes skoleperioder, hvorfor det kan blive mere problematisk at tilbyde medarbejderne uddannelse fremover.
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Vurderer, at ophævelsen af lovens nuværende § 6, stk. 3, der ifølge
bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser (til nr. 6) betyder, at institutioner, der udbyder social- og sundhedsuddannelsen og
den pædagogiske assistentuddannelse, ikke længere skal fordele de
ansøgende elever mellem de offentlige arbejdsgivere og formidle ansættelsesforholdet mellem den enkelte elev og arbejdsgiver, ikke er
udgiftsneutral for regionerne. Rekrutteringsopgaven ventes at kræve
en omfattende allokering af regionale ressourcer til en opgave, der
hidtil har været varetaget af uddannelsesinstitutionerne.
Forventer økonomisk kompensation for eventuelle merudgifter som
følge af erhvervsuddannelsesreformen.

Ny erhvervsrettet 10. klasse
- Ingen bemærkninger
Ny Kombineret Ungdomsuddannelse
Se særskilt høringssvar

Den korte høringsfrist har ikke muliggjort en politisk behandling af lovforslaget, og Danske Regioners høringssvar afgives derfor med forbehold
for politisk godkendelse.

Med venlig hilsen
Gitte Bengtsson
Regionalpolitisk direktør
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Høringssvar vedr. lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, vejledning, pligt til uddannelse mv. (Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser)
Danske Regioner har modtaget ovenstående lovforslag i høring og afgiver
hermed svar.
Som arbejdsgiver for nogle af landets største arbejdspladser og som medansvarlig for regional vækst og udvikling hilser Danske Regioner reformen af
erhvervsuddannelserne velkommen. Muligheden for at skabe bedre erhvervsuddannelser og sikre flere, dygtigere faglærte står højt på uddannelsespolitiske dagsorden i såvel regionsråd som vækstfora.
Danske Regioner kvitterer for aftalens målsætninger om at få flere unge og
voksne til at gennemføre en erhvervsuddannelse af god kvalitet, og forventer at reformen kan bidrage til et samlet kvalitetsløft af uddannelserne.
Danske Regioner vil især fremhæve følgende budskaber.
Enklere struktur og nye grundforløb
- Danske Regioner bakker op at erhvervsuddannelserne organiseres i 4
hovedområder med det formål at give de unge et bredere, introducerende
grundforløb, der skal styrke deres faglige kompetencer samt deres evne
til at vælge den rigtige uddannelse første gang.
- Det er vigtigt, at placeringen af udbud af hovedområder/fagretninger koordineres regionalt samt at regionsrådene inddrages i dette, som led i deres koordinerende ansvar for placering af udbud af grundforløb. En analyse af uddannelsesdækningen i hovedstadsregionen viser, at rejsetid har
betydning for valg af uddannelse.
- Danske Regioner opfordrer til, at der i en senere udbudsrunde af hovedforløb i højere grad tages højde for regionale erhvervsmæssige styrkepositioner. Det vil bidrage til, at uddannelserne i højere grad understøtter
vækstpotentialet i det omkringliggende regionale erhvervsliv.

- En samling af de erhvervsuddannelser, der retter sig mod sundhedsvæsenet, ville give eleverne bedre forståelse for sammenhænge, roller og
udfordringer indenfor branchen og vil samtidig understøtte det behov,
der er i sundhedsvæsenet for samarbejde omkring den enkelte patient/borger på tværs af blandt andet faggrænser.
Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)
- Regionerne har stort fokus på EUV’en grundet aldersprofilen for regionernes erhvervsuddannelseselever, hvoraf hovedparten tilhører målgruppen for EUV’en.
- Danske Regioner tilslutter os, at opdelingen i et voksenspor og et ungespor kan være med til at profilere erhvervsuddannelserne som attraktive
ungdomsuddannelser
- Danske Regioner finder det afgørende, at en afkortning beror på en konkret og individuel vurdering i forhold til den enkelte ansøgers forudgående erhvervserfaring, kompetencer og kvalifikationer
- Desuden vil Danske Regioner påpege behovet for en effektiv realkompetencevurdering, hvis det skal lykkes at få flere voksne igennem en EUV,
der anerkendes på arbejdsmarkedet. De gode erfaringer med målrettet,
effektiv uddannelse af voksne kan med fordel udbredes
- Endelig vil Danske Regioner opfordre til, at Undervisningsministeriet
sætter sig i spidsen og følger udviklingen af og brugen af standardmeritter tæt.
Praktikpladser
Danske Regioner
- Ser frem til at blive inviteret til en drøftelse af en koordinering af den af
de praktikpladsopsøgende indsatser, som det er noteret i den politiske aftale. De regionale erfaringer viser, at den koordinerede, systematiske
virksomhedsopsøgende indsats virker.
- Finder det positivt, at der igangsættes et arbejde med henblik på at finde
et alternativ til den nuværende dimensionering af social- og sundhedsuddannelsen. Regionerne skal som uddannere og aftagere af de færdiguddannede have større indflydelse på uddannelsesoptaget. Derved kan
optaget afspejle udviklingen i sundhedsvæsenet. Praktikperioderne skal i
højere grad knyttes til læringsmuligheder end til sektorer.
Udbredelse af EUX
- Danske Regioner bakker op om lovforslagets intention om at udbrede
EUX’en til alle relevante uddannelser. Det er væsentligt for fremtidig

Side 2

-

vækst, at flere faglærte bliver uddannet på højere niveau og får mulighed for at læse videre.
For så vidt angår social- og sundhedsuddannelsen kan muligheden for
EUX-forløb bidrage til at anspore assistenterne til at gå videre i uddannelsessystemet og eksempelvis læse videre på en professionsbacheloruddannelse. Dermed vil der på sigt kunne sikres et bedre match
mellem de personalemæssige behov, der er på regionernes sygehuse,
og den arbejdskraft der udbydes.

Social- og sundhedsuddannelsen
- Danske Regioner finder det uhensigtsmæssigt og i uoverensstemmelse
med efterspørgslen efter kompetencer på et højere niveau, at mange af
eleverne med afkortningen vil få mindre skoleundervisning på hovedforløbet end hidtil, i alt 7 uger mindres undervisning.
Ungdomsuddannelsesmiljø
Danske Regioner bidrager gerne med input om de regionale erfaringer med
etablering af campusmiljøer og øvrige uddannelsessamarbejder
Økonomi
I aftalen om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (24. februar
2014) forudsættes det, at der er fuld finansiering til reformen, og at reformen ikke medfører øgede udgifter til arbejdsgiverne. Af bemærkningerne
til lovforslaget fremgår det, at reformen ikke vil have økonomiske konsekvenser for regionerne. Danske Regioner vurderer dog, at dele af lovforslaget kan betyde merudgifter for regionerne og forventer økonomisk kompensation for eventuelle merudgifter.
Vedlagt er et uddybende høringssvar med supplerende budskaber for aftalens enkelte dele.

Høringssvaret afgives med forbehold for politisk behandling.
Venlig hilsen
Gitte Bengtsson
Regionalpolitisk direktør
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Høring vedrørende lov om Kombineret Ungdomsuddannelse
Danske Regioner har den 20. marts modtaget ovenstående høring og afgiver
hermed svar.
Danske Regioner kvitterer for, at der:
-

-

-

etableres et sammenhængende tilbud til dem, som ikke har de fornødne faglige og/eller personlige og sociale kompetencer til at påbegynde en EUD.
er krav om samarbejde på tværs af institutioner.
lægges op til en geografisk dækning i hele landet.
i udbuddet lægges op til, at institutioner med erfaring med bl.a. med
garantiskoler og andre tværinstitutionelle samarbejder foretrækkes,
og at derved bygges oven på eksisterende erfaringer.
lægges op til løbende evaluering med inddragelse af følgeforskning
af bl.a. dimensioneringen.

Danske Regioner er bekymret for,
- at de kompetencer, man kan opnå er for vanskelige at gennemskue
for en potentiel arbejdsgiver.
- at den geografiske afstand og transporttid til uddannelse bliver for
lang, hvilket især er en udfordring for den gruppe unge, der bliver
visiteret til den kombinerede ungdomsuddannelse.
- om tiden til at indgå i konsortiedannelse bliver for kort. Erfaringen
med ansøgning om praktikcentre var, at placeringen af udbud fremstod ukoordineret.
- at det bliver svært i praksis at sammensætte hold og klasser inden
for den foreslåede ramme på 125-170 pladser pr. geografiske udbud.
Den unge kan vælge flere erhvervsspor, AMU, hf, FVU/AVU osv.
og kommer i øvrigt med hver sin uddannelsesplan.
- at det er uklart for den unge og for uu-centrene hvordan undervisningen tilrettelægges, fx om den unge vil indgå i hold og samlæse

med ordinære klasser på fx hf eller en erhvervsskole. Denne gruppe
unge har brug for tydelig information og vejledning i deres færd
gennem uddannelsen.

Danske Regioner opfordrer i øvrigt til, at placeringen af udbud af erhvervstemaer tager udgangspunkt i den erhvervsstruktur, der findes i området.
Vi gør endvidere opmærksom på, at der er en stor gruppe unge, som står
uden job og en kompetencegivende uddannelse. Alene i Region Hovedstaden drejer det sig om 30.000 unge. Det understreger, at der mangler en indsats for den større gruppe af unge, som mangler motivation og afklaring for
at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er afgørende, at virksomhederne inddrages i arbejdet med den store gruppe af umotiverede unge, da de
oftest ikke motiveres ved skolebaseret uddannelse alene. Erfaringen viser,
at en række af de eksisterende muligheder ikke bliver anvendt i tilstrækkeligt omfang. Det anbefales derfor, at de også inddrages.
Danske Regioners høringssvar afgives med forbehold for politisk godkendelse.
Med venlig hilsen
Gitte Bengtsson
Regional politisk direktør
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Høring vedrørende lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Danske Regioner har modtaget ovenstående lov i høring og afgiver hermed
svar.
Danske Regioner kvitterer for, at Undervisningsministeren med nedsættelse
af det nye råd for ungdomsuddannelser skaber bedre mulighed for at håndtere de udfordringer, der går på tværs af ungdomsuddannelserne.
Regionernes indsatser og erfaringer viser at indsatser, der går på tværs af
uddannelsesniveauer og typer af uddannelser, får flere unge til at gennemføre en ungdoms- og en videregående uddannelse af god kvalitet.
Danske Regioner kvitterer for at få mulighed for at indstille et medlem til
Rådet. Det bliver derigennem muligt at bidrage med regionale løsninger og
evalueringer af indsatser, særligt omkring institutionssamarbejder og campusdannelse, om smidige overgange mellem uddannelsesniveauer, for talenter og frafaldstruede unge.

Venlig hilsen
Gitte Bengtsson
Regionalpolitisk direktør

NOTAT

06-05-2014
Sag nr. 14/441
Dokumentnr. 24048/14

Arrangementer på Folkemødet - i Danske Regioners telt og øvrige arrangementer – den 12.-15. juni 2014

Eva M. Weinreich-Jensen/Lasse
Lunding
Tel. 35 29 84 15
E-mail: Ewj@regioner.dk

Status er pr. dd. – der kan komme flere til.

Arrangementer i Danske Regioners telt:
Dato/tid

Torsdag 12. juni

9-11

11-11.30
11.30-14
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Fredag 13. juni

Lørdag 14. juni

Søndag 15. juni

Kl. 9-9.50:

Kl. 9.15-10:

Kl. 10.15-11:

Prioriterer vi den rigtige me-

Psykisk sygdom – en

Er du på god fod? - test dine

dicin?

bombe under syste-

fødder

Af Danske Regioner og LIF

met?

Af Landsforeningen af statsau-

Kl. 10.15-11:

Af Danske Patienter

toriserede fodterapeuter

Bæredygtig vækst i virksom-

Kl. 10-10.45:

heder

Fra barn til voksen i

Af Danske Regioner og Er-

sundhedssystemet

hvervsstyrelsen

Af Danske Patienter

Socialistisk Folkeparti på Ho-

Dansk Folkeparti på

Det Konservative Folkeparti på

vedscenen

Hovedscenen

Hovedscenen

Kl. 11.30-12.30:

Kl. 12-13:

Cpr-nummer eller menne-

Kræver offentlig in-

sker? Borgernes sundheds-

novation politisk

væsen

selvmord?

Af Danske Regioner

Af Center for Offent-

Kl. 13-14:

lig Innovation; KL og

Unges mentale sundhed –

Danske Regioner

hvad ved vi og hvad kan vi gø-

Kl. 13.15-14:

re?

Hvordan kommer vi

Af Lægeforeningen og Vi-

fra innovation til

densrådet for Forebyggelse

business?
Af Danske Regioner

14-14.30
14.30-17

Kl. 14-15: Åbning på

Socialdemokraterne på Ho-

Venstre på Hoved-

Kl. 14-15: Officiel lukning af

Hovedscenen

vedscenen

scenen

Folkemødet

Kl. 16-17:

Kl. 15-17:

Kl.14.45-15.45:

Hvordan kan bor-

Sundhedsorganisationerne i

Doktor Mads og

gerinddragelse ska-

samråd

Monopolet

be reel værdi?

Af 16 organisationer på sund-

Af Dansk Selskab for

Af Danske Regioner

hedsområdet

Patientsikkerhed,

Kl.17-:

Lægeforeningen og

Regions-mingling og

Danske Regioner

let mad

Kl. 16-17:
Gentest: Kan man få
for meget viden?
Af Danske Regioner

17-17.30

Radikale Venstre på
Hovedscenen

Enhedslisten på Hovedscenen

Liberal Alliance på
Hovedscenen

Side 3

Øvrige arrangementer, hvor der også er regional deltagelse i – på basis
af at formandskabet, udvalgsformænd eller andre har modtaget invitationen via Danske Regioner:

Side 4
Dato/tid
9-11

Torsdag 12. juni

Fredag 13. juni

Lørdag 14. juni

Kl. 9-10:

10-11:

Mænd – sundhedsvæsenets

Politik med Udsigt – sejl-

svage køn?

tur med ”Mester”

Af Selskab for Mænds Sund-

Af Scleroseforeningen

hed,

Kl. 11.30-12.30:

Prostatakræftforenin-

gen, DSR og3F

Sundhedens rådne banan

Kl. 9.45-10.45:

– fra ulighed til mulighed

Fra spændetrøje til rettighe-

i hele DK

der. Klar til nyt psykiatriløft?

Af Amgen og PROPA

Søndag 15. juni

Af DSR, Det Sociale Netværk
og Pårørende til Personer
med Spiseforstyrrelser
11-11.30
11.30-14

Socialistisk Folkeparti på Ho-

Dansk Folkeparti på Ho-

Det Konservative Folkeparti

vedscenen

vedscenen

på Hovedscenen

Kl. 11.30-12.30:

Kl. 12-13.15:

Lige ved og næsten - sklero-

Skrumpeelev på skrump

sebehandling i verdensklas-

Af Dansk Arkitektur Cen-

se?

ter

Af Biogen Idec og Menings-

Kl. 13-14:

ministeriet

Underernæring; dør pati-

Kl. 11.45-12.45:

enter af sult eller syg-

Chok – ruster vi kronikere til

dom?

sygdom resten af livet?

Af Brancheforeningsnet-

Af Diabetesforeningen og

værk for Fødevarer til

Janssen

Medicinske Formål

Kl. 12-13:
Tryghed trods afstand - landdistrikternes muligheder
Af Mandag Morgen og Landdistrikternes Fællesråd
Kl. 12.30-14:
Den kroniske udfordring
Af Diabetesforeningen og
DSR
Kl. 13-14:
Empowerment af ældre borgere – spareøvelse eller kærligt puf?

Side 5
14-14.30
14.30-17

Kl. 14-15: Åbning på

Socialdemokraterne på Ho-

Venstre på Hoved-

Kl. 14-15: Officiel lukning af

Hovedscenen

vedscenen

scenen

Folkemødet

Kl. 15.30-17:

Kl. 14.30-15.30:

Kl. 17:30-18:

Når udgiften er en

Et talkshow om tarmkræft

Fodpolitisk jeopardy i

god investering

med et glimt i øjet

Sundhedsparlamentet

Af Novartis

Af Kræftens Bekæmpelse

Af Landsforeningen af

17.30-19.00:

14.30-15.45:

statsautoriserede

Fra Vækstplan til

Debat om børn og unge i

fodterapeuter

vækst – hvordan får

psykiatrien

vi flere turister?

Af Børnerådet

Af Turisterhvervets

Kl. 14.30-15.30:

Samarbejdsforum

Hvorfor behandler vi forskel-

18.30-19.30:

lige hjerter ens?

Politik med Udsigt –

Af Amgen

sejltur med ”Mester”
Af Scleroseforeningen
17-17.30

Radikale Venstre på
Hovedscenen

.

Enhedslisten på Hovedscenen

Liberal Alliance på
Hovedscenen

