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Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 3. september 2015 kl. 10.30

Deltagere:

Bent Hansen, Jens Stenbæk, Sophie Hæstorp Andersen,
Stephanie Lose, Leila Lindén, Poul-Erik Svendsen, Susanne Lundvald, Per Larsen, Lise Müller, Henrik Thorup,
Lone Langballe, Anne V. Kristensen, Jess V. Laursen, Susanne Langer

Afbud:

Ulla Astman, Martin Geertsen, Charlotte Fischer

Regionsdirektører:

Hjalte Aaberg, Jacob Steengaard Madsen, Svend Særkjær

Deltagere fra Adam Wolf, Signe Friberg Nielsen, Erik Jylling, Gitte
sekretariatet: Bengtsson, Rikke Margrethe Friis, Susse Maria Holst, Katrine Tang, Trine Friis (referent)

Side 2

1. Formandens meddelelser, sagsnr. 15/736
Vækst i hele Danmark
Formandskabet havde et hilse-på møde med erhvervs- og vækstministeren den
12. august 2015.
Ministeren udviste stor interesse for udspillet med de 10 forslag til styrket regional vækst og udvikling i hele landet, og Danske Regioner blev opfordret til
at spille ind med konkrete forslag til den kommende strategi for ”Vækst i hele
Danmark”.
Udkast til ”Notat vedr. forslag til samarbejde om styrket regional vækst og
udvikling i hele Danmark” blev omdelt. Bestyrelsen fik mulighed for at fremkomme med bemærkninger senest fredag den 4. september 2015.
Hilse-på møder med ministre
Formandskabet har møde med transport- og bygningsministeren samt ministeren for børn, undervisning og ligestilling den 9. september 2015.
Der er endvidere planlagt møde med energi-, forsynings- og klimaministeren
den 21. september samt sundheds- og ældreministeren den 1. oktober 2015.
Fælles Medicinkort
Rigsrevisionen offentliggjorde i september 2014 en hård kritik af regionernes
indsats for at implementere Det Fælles Medicinkort (FMK). Rigsrevisionen
har meldt, at de forventer at genbesøge regionerne i starten af 2016 for at følge op på kritikken.
En central opgave for regionerne i efteråret bliver derfor fortsat at dokumentere fremdrift i arbejdet for at sikre fuld og korrekt anvendelse af FMK for både
ambulante og indlagte patienter.
Status for udmøntning af politik om fuldtid
Statusnotat for udmøntning af politik om fuldtid var omdelt på bordene.

2. Godkendelse af åbent referat af møde den 11. juni 2015 i Danske Regioners bestyrelse, sagsnr. 15/736
Referatet blev godkendt.
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3. Godkendelse af åbent referat af skriftlig votering den 26. juni 2015 i
Danske Regioners bestyrelse, sagsnr. 15/736
Referatet blev godkendt.

4. Godkendelse af åbent referat af møde den 20. august 2015 i Danske
Regioners bestyrelse, sagsnr. 15/1655
Referatet blev godkendt.

5. Ændringer i hverv, sagsnr. 14/1546
Bestyrelsen tog ændringen i hverv til efterretning.
Resumé
Som følge af folketingsvalget har Det Konservative Folkeparti foretaget en
ændring, således at regionsrådsmedlem Per Tærsbøl (C), Region Hovedstaden
indtræder i Danske Regioners sundhedsudvalg i stedet for Mette Abildgaard
(C), Region Hovedstaden. Ændringerne sker med virkning pr. 1. oktober
2015.

6. Folkemødet 2015 og Folkemødet 2016, sagsnr. 14/2171
Bestyrelsen evaluerede dette års Folkemøde, og bevilgede 370.000 kr. til næste års indsats, og op til 150.000 kroner til sponsorering af Folkemødet fra bestyrelsens pulje i 2016.
Resumé
Danske Regioner deltog på Folkemødet den 11.-14. juni 2015. Regionernes
telt var igen rammen om fire dage med gode og skarpe debatter om sundhed
med regionalt perspektiv. Både regionspolitikere, borgere, de unge, interesseorganisationer og erhvervslivet kom til orde i 16 debatarrangementer i teltet.
Teltet var en succes, som samlede mange mennesker. Med henblik på at fastholde regionernes aktive og synlige tilstedeværelse på Folkemødet med et
samlende debat-telt foreslås det at fortsætte med den samme ramme og samtidig udvikle på selve debatformen ved næste års Folkemøde.
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7. Den landsdækkende akutlægehelikopterordning, sagsnr. 14/98
Orienteringen blev taget til efterretning.
Resumé
Den landsdækkende akuthelikopterordning gik i drift 1. oktober 2014 og leverer hermed sin første årsrapport. Ordningen er kommet godt fra start med tæt
på 450 missioner over hele landet i løbet af 4. kvartal 2014.
Der har i 2015 været en stigning i antallet af missioner, hvilket henover sommeren 2015 har betydet en række positive historier i medierne om akutlægehelikopterne på baggrund af et ”voldsomt boom i flyvninger med lægehelikoptere”.

8. Nye Interreg-programmer for Nordsøen, Østersøen og Europa 20142020, sagsnr. 11/825
Orienteringen blev taget til efterretning.
Bestyrelsen var enig om et øget fokus på mediedækning af regionernes arbejde i Interreg-programmerne.
Resumé
Alle Interreg-programmer, som Danmark deltager i, er blevet godkendt i første halvdel af 2015, og programmerne er i gang med – eller tæt på - at behandle de første ansøgninger.
Regionerne har deltaget direkte i programmeringen af de tre nære Interregprogrammer, Deutschland-Danmark, South Baltic og Öresund-KattegatSkagerrak. Regionerne er også direkte repræsenteret i programmernes beslutningsudvalg.
Danske Regioner har på regionernes vegne deltaget i programmeringen af de
transnationale Interreg-programmer, som Danmark deltager i, dvs. programmerne for Nordsøen, Østersøen og Interreg Europe. Danske Regioner repræsenterer regionerne i programmernes udvalg.

9. Regionernes indsats på jordforureningsområdet i 2014, sagsnr.
15/1689
Orienteringen blev taget til efterretning.
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Resumé
De fem regioner har udarbejdet en fælles redegørelse: Regionernes arbejde
med jordforurening, der i tekst og tal beskriver indsatsen på jordforureningsområdet i 2014. I 2014 var den økonomiske ramme for arbejdet 435 millioner
kroner, hvilket er 37 millioner kroner mere end året før.

10. Ny social- og sundhedsuddannelse, sagsnr. 14/1599
Orienteringen blev taget til efterretning.
Resumé
Bestyrelsen drøftede på sit møde den 11. juni 2015 et forslag til en ny socialog sundhedsassistentuddannelse. I den forbindelse efterspurgte bestyrelsen et
uddybende notat om baggrunden for at udvikle social- og sundhedsassistentuddannelsen, særligt den forlængelse af uddannelsen, som ændringsforslaget
indeholder.

11. Generelle orienteringer, sagsnr. 15/736
Orienteringen blev taget til efterretning.
Resumé
Følgende emne er til orientering
•

Konference den 27. oktober 2015 om regional vækstindsats

12. Næste møde, sagsnr. 15/736
Næste møde holdes torsdag den 8. oktober 2015, kl. 10.30.
Resumé
Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 8. oktober 2015 kl. 10.30 – 14.00 i Regionernes Hus, Dampfærgevej.
13. Eventuelt, sagsnr. 15/736
-

