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Side 2

1. Formandens meddelelser, sagsnr. 14/1182
Økonomiforhandlingerne 2015
Formanden orienterede om om forhandlingerne, herunder sættemødet 2. maj.
Bestyrelsen bedes reservere 1. – 3. juni 2014 med henblik på indkaldelse til
bestyrelsesmøde.
Regeringens handlingsplan vedr. psykiatri
Formanden orienterede om handlingsplanen og den forventede økonomi.
Møde med socialministeren 2. maj
Formanden orienterede om mødet med socialministeren.
Regeringens vækstudspil ”Danmark helt ud af krisen – virksomheder i
vækst”
Et notat om udspillet blev omdelt.
Afregning for rejseudgifter
En introduktion til systemet samt en kvikvejledning blev omdelt.

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

3. Danske Regioners udpegninger 2014-2018, sagsnr. 14/1546
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
For at sikre at alle regioner er repræsenteret i alle udvalg, besluttede bestyrelsen at lade et medlem (A) fra Region Sjælland flytte fra Udvalget for Regional
Udvikling og EU til Sundhedsudvalget. Hermed vil Udvalget for Regional
Udvikling og EU i resten af perioden have 13 medlemmer, mens Sundhedsudvalget vil have 15 medlemmer.
Resumé
Til orientering forelægges bestyrelsen en status på Danske Regioners udpegninger til en række hverv.
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4. Danske Regioners generalforsamling 2015, sagsnr. 14/538
Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioners generalforsamling 2015 flyttes til
torsdag den 9. april på Hotel Nyborg Strand.
Resumé
Flytning af Danske Regioners generalforsamling 2015.

5. Finansiering af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, sagsnr. 14/625
Bestyrelsen godkendte, 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.
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.

6. Ophør af Samarbejdsudvalget for den Offentlige Rejsesygesikring,
sagsnr. 14/1653
Bestyrelsen godkendte, at Samarbejdsudvalget om den Offentlige Rejsesygesikring fortsætter frem til den 28. februar 2015 og at de nuværende medlemmer forlænges perioden ud.
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.

7. Høring over tre lovforslag på erhvervsuddannelsesområdet, sagsnr.
14/500
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Bestyrelsen godkendte høringssvarene vedrørende hhv. forslag til ændring af
erhvervsuddannelsesloven, forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse
og forslag til lov om Rådet for Ungdomsuddannelse.
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.

8. EU’s forordning om databeskyttelse – konsekvenser for patientbehandlingen og sundhedsforskning, sagsnr. 12/1580
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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.

9. De nye strukturfondsprogrammer 2014-2020, sagsnr. 11/2319
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Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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.

10. Ændring af råstofloven, sagsnr. 13/2334
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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.

11. Folkemødet den 12.-15. juni 2014, sagsnr. 14/441
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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 debatska-
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bende 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.

12. Orientering om emner på EU-dagsordenen, sagsnr. 14/1182
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Følgende er en status på aktuelle emner, der er omfattet af bestyrelsens prioriteringer for foreningens europapolitiske arbejde. PRJ, sag 14/1682

13. Generelle orienteringer, sagsnr. 14/1182
Bestyrelsen godkendte orienteringen.
Resumé
Følgende emner er til orientering:
• Ansøgningen PROCRIN - Program for Clinical Research Infrastructure
• Afgørelse fra Klagenævnet for udbud – Kommende landsdækkende
akutlægehelikopterordning

14. Næste møde, sagsnr. 14/1182
Bestyrelsen godkendte, at næste møde holdes fredag den 12. juni 2014 kl. 9.30
– 12.00 (i forbindelse med Folkemødet på Bornholm).
Endvidere bedes bestyrelsen reservere den 1. – 3. juni til møde i forbindelse
med økonomiforhandlingerne.

15. Eventuelt, sagsnr. 14/1182
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Resumé

