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Side 2

1. Formandens meddelelser, sagsnr. 16/59
Møde med Folketingets Sundheds- og ældreudvalg den 2. februar 2016
Formanden orienterede om formandskabets møde med Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg den 2. februar 2016.
Møde med PLO den 29. januar 2016
Formanden orienterede om formandskabets og RLTN-formandskabets dialogmøde med PLO den 29. januar 2016.
Formandskabsmøde mellem Danske Regioner og KL den 18. december
2015
Formanden orienterede om formandskabets møde med KL’s formand og næstformand den 18. december 2015
Regionernes regnskab 2015
Formanden orienterede om, at regionernes regnskaber for 2015.
Akutpakke mod overbelægning
Formanden orienterede om, at regeringen har indgået en aftale om akutpakke
mod overbelægning.
Trepartsforhandlinger
Formanden orienterede om, at der er indkaldt til første politiske møde vedr.
trepartsforhandlingerne den 11. februar 2016.
Regionalbaner
Formanden orienterede om regeringens besked om, at den ikke vil fastfryse
kriteriet for antal km privatbanespor. Endvidere har regeringen besluttet, at
investeringstilskuddet ikke bliver overført til bloktilskuddet.
SOSU-assistentuddannelse
Formanden orienterede om, at Danske Regioner fortsat forhandler med KL og
FOA om en ny SOSU-assistentuddannelse.
Blodprøvetagning for politiet
Formanden orienterede om, at Danske Regioner afventer, at der centralt drøftes muligheden for lovhjemmel i sundhedsloven.
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Hjertepakker
Formanden orienterede om status for hjertepakker.
Opfølgning på bestyrelsens studietur
Formanden orienterede om, at der udarbejdes en faglig opfølgning til næste
bestyrelsesmøde den 3. marts 2016.
KS Landsting og Kommunalpolitisk topmøde, Kristiansand
Formanden orienterede om, at Danske Regioner er inviteret til at deltage i KS
Landsting og Kommunalpolitisk topmøde i Kristiansand den 15. – 17. februar
2016. Interesserede kan henvende sig til sekretariatet.
2. Godkendelse af åbent referat af møde den 10. december 2015 i Danske Regioners bestyrelse, sagsnr. 16/59
Bestyrelsen godkendte referatet.
3. Pejlemærker for regionernes arbejde i de regionale arbejdsmarkedsråd, sagsnr. 15/504
Bestyrelsen godkendte udkast til pejlemærker for regionernes arbejde i de regionale arbejdsmarkedsråd.
Resumé
De otte regionale arbejdsmarkedsråd blev oprettet den 1. januar 2015, som et
organ, der skal koordinere beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommuner og
andre aktører. Der er i alt otte råd. Regionsrådene har ét medlem i hvert arbejdsmarkedsråd, mens de enkelte vækstfora har én tilforordnet (observatør).
Udvalget for Regional Udvikling og EU tog i 2015 initiativ til en drøftelse af
regionernes arbejde i de regionale arbejdsmarkedsråd. Dette arbejde resulterede i en række pejlemærker for arbejdet.
Formålet med udarbejdelsen af pejlemærkerne er at sætte arbejdet i regionale
arbejdsmarkedsråd på dagsordenen i regionerne, at understøtte regionsrådsmedlemmernes arbejde i arbejdsmarkedsrådene og at styrke samspillet mellem
de regionale arbejdsmarkedsråd og de indsatser, der foregår i regionerne inden
for rammerne af de regionale vækst- og udviklingsstrategier (REVUS).
4. Bredbåndspulje, sagsnr. 16/28
Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner arbejder for, at midlerne anvendes
til de områder, som ikke kan dækkes af markedet, f.eks.:
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•
•
•

Tyndt befolkede områder med stor erhvervsmæssig betydning
Små samfund, hvor kundegrundlaget er for spinkelt/spredt til, at markedet dækker området af sig selv og
Enkeltboliger og -virksomheder der ligger langt fra den etablerede infrastruktur, og ligger mere eller mindre alene.

Resumé
Regeringen har reserveret 300 millioner kroner fordelt over årene 2016-2019
til udrulning af bredbånd i de områder, hvor der ikke umiddelbart er kundegrundlag for markedsmæssige løsninger. Regeringen har endnu ikke besluttet,
hvordan de afsatte midler skal anvendes, men det er et politisk ønske, at man
kommer helt der ud, hvor der ikke er et marked. Der skal indgås politisk aftale
om kriterier for tildeling af midler fra puljen i foråret 2016.

5. De sikrede institutioner – strategi for bekæmpelse af ungdomskriminalitet, sagsnr. 15/607
Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner byder ind i regeringens kommende arbejde med at reformere indsatsen mod ungdomskriminalitet, herunder at
Danske Regioner i samarbejde med de enkelte regioner igangsætter en proces,
hvor relevante aktører, herunder Justitsministeriet, Socialministeriet samt KL
indbydes til drøftelser om de sikrede institutioners rolle fremadrettet.
Resumé
Ungdomskriminalitet er et politisk højaktuelt emne og gruppen af unge, der
begår kriminalitet eller er i risiko for at gøre det, er jævnligt genstand for politisk opmærksomhed. Det fremgår af regeringsgrundlaget, at regeringen ønsker
en ny og strammere kurs mod kriminalitet – herunder en konsekvent indsats
mod ungdomskriminalitet.
Justitsministeren har efterspurgt, at relevante aktører byder ind i processen og
bidrager med konstruktive løsninger til, hvordan området bedst udvikles og
reguleres fremadrettet. I den kontekst spiller regionerne, som driftsherrer for
de fleste sikrede institutioner, hvor unge kriminelle anbringes, en væsentlig
rolle og bør derfor byde ind i arbejdet med at reformere indsatsen overfor unge kriminelle.

6. Høringssvar til ny lov om udredningsret, sagsnr. 16/206
Bestyrelsen godkendte høringssvar vedrørende udredningsret.
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Resumé
Sundheds- og Ældreministeriet har den 18. december fremsendt forslag til lov
om ændring af sundhedsloven. Ændringen handler om ”reel ret til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg ved 30 dages ventetid på behandling”.
Fristen for høringssvar var mandag den 25. januar 2016. Der er i det indsendte
høringssvar taget forbehold for politisk behandling af høringssvaret i bestyrelsen.

7. Bo Smith-udvalget, sagsnr. 15/2263
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning samt bad om at få forelagt en opfølgning på regionernes initiativer primo 2017.
Resumé
Med udgangspunkt i anbefalinger fra Bo Smith-udvalget har alle fem regioner
igangsat initiativer, der skal styrke samspillet mellem embedsmænd og politikere.

8. Danish Soil Partnership i perioden 2013 til 2015, sagsnr. 15/2504
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning samt bad om en årlig orientering
om de opnåede resultater.
Resumé
Bestyrelsen bad på sit møde den 12. november 2015 om en status for de hidtidige resultater af Danish Soil Partnership (DSP). I perioden november 2013 til
december 2015 har DSP etableret et netværk af testgrunde, understøttet eksportmuligheder til Kina, deltaget i internationale konferencer, holdt netværksmøder for branchen, gennemført en afklaring af behov for nye teknologiske løsninger og etablereret en hjemmeside mv., samt deltaget i udgivelsen
af tre publikationer, som promoverer jordforureningsbranchen.

9. Status for regionernes politiske linje for informationssikkerhed,
sagsnr. 14/1962
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Et højt og ensartet niveau for informationssikkerhed er en forudsætning for at
kunne indfri ambitionerne i regionernes sundhedsdatapolitik ”Sundhedsdata i
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spil”. For at styrke informationssikkerheden i regionerne vedtog bestyrelsen
”Regionernes politiske linje for informationssikkerhed” den 22. januar 2015.
Indsatsen for informationssikkerhed er forankret i et pejlemærke under Regionernes Sundheds-IT (RSI). Der gennemføres en række konkrete indsatser i
2016, både fællesregionalt og i de enkelte regioner. Behovet for en indsats er
blevet aktualiseret yderligere af EU-forordningen om persondatabeskyttelse
og den nyeste trusselsvurdering fra Center for Cybersikkerhed.

10. EU-forordningen om persondatabeskyttelse, sagsnr. 15/2620
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
I december 2015 blev der opnået enighed mellem EU-Parlamentet og Ministerrådet om EU-forordningen om persondatabeskyttelse. Forordningen afvejer hensynet til at styrke borgernes privatlivsbeskyttelse med brug af persondata i offentlighedens interesse. Danske Regioner har været særligt opmærksom på, at forordningen ville kunne bringe Danmarks førende position inden
for sundhedsforskning i fare. Forordningen sikrer, at der også fremover kan
gennemføres forskning på data af høj kvalitet i Danmark. Samtidig sikrer forordningen borgernes privatlivsbeskyttelse blandt andet gennem øget transparens om brug og adgang til persondata. Selvom forordningen stiller en række
konkrete krav til håndteringen af persondata, er der et vist nationalt råderum.
Den detaljerede vurdering af forordningens konsekvenser fra regionerne afventer derfor, at Justitsministeriet udarbejder konkrete retningslinjer.

11. Orientering om emner på EU-dagsordenen, sagsnr. 16/59
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Danske Regioner har identificeret en række EU sager og emner i 2015, der
understøtter bestyrelsens Strategi og arbejdsprogram 2014-2018, og som Udvalget for Regional Udvikling og EU sammen med bestyrelsen har godkendt
som foreningens europapolitiske prioriteringer. Nedenfor er en aktuel status
på de pågældende områder/sager.

12. Generelle orienteringer, sagsnr. 16/59
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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Resumé
Følgende emner er til orientering:
•
•

Region Hovedstaden opgraderer til ny version af Fælles medicinkort
Udvalg om lægedækning

13. Næste møde, sagsnr. 16/59
Næste møde holdes torsdag den 3. marts 2016 kl. 10.30 – 14.00 i Regionernes
Hus.

14. Eventuelt, sagsnr. 16/59
-

Resumé

