Medlemmerne af
Danske Regioners bestyrelse
m.fl.

24-01-2011
Sagsnr. 10/97
Annette BudtzJørgensen
Tel.: 3529 8263
E-mail: abj@regioner.dk

Åben tillægsdagsorden for møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 27-01-2011 kl. 10:30

Deltagere:

Bent Hansen, Carl Holst, Ulla Astman, Steen Bach Nielsen,
Vibeke Storm Rasmussen, Poul Erik Svendsen, Henrik
Thorup, Per Tærsbøl, Thor Buch Grønlykke, Poul Müller,
Anne V. Kristensen, Birgitte Josefsen, Bente Lauridsen,
Knud Andersen, Jens Stenbæk, Flemming Stenild, Birgitte
Kjøller Pedersen

Afbud:
Mødested:

Danske Regioner,
Dampfærgevej 22,
2100 København Ø

Indholdsfortegnelse
1.

Analysearbejde om kriterier for tildelingen af bloktilskud,
sagsnr. 11/194
Bilag: 1. Brev fra K. Wendelboe vedr. bloktilskudsmodellen

1

Bestyrelsesmøde
den 27-01-2011

Side 1

1. Analysearbejde om kriterier for tildelingen af bloktilskud, sagsnr.
11/194
Andrea Grandelag

Resumé
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har fremsendt et brev til Danske Regioner. I
brevet spørger ministeriet om Danske Regioner vil tilkendegive sin holdning til
at igangsætte et analysearbejde i Finansieringsudvalget om robuste objektive
kriterier for tildelingen af bloktilskud.

Indstilling
Det indstilles,
at Danske Regioner svarer, at Danske Regioner finder, det er regeringens ansvar at sørge for bloktilskudsfordelingen til regionerne. Såfremt regeringen
igangsætter en analyse i forhold til bloktilskudsfordelingen, indgår Danske Regioner gerne i en kvalificering af et sådant arbejde.

Sagsfremstilling
-

Bilag
Brev fra K. Wendelboe vedr. bloktilskudsmodellen (936816).
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Kære Per

Indenrigs- og sundhedsministeren har i går afholdt et møde med gruppeformændene for partierne i Region Midtjylland. På mødet blev drøftet temaer i
relation til Region Midtjyllands økonomi.
Som del af den drøftelse blev det lovforslag, som det daværende Indenrigs- og
Socialministerium sendte i høring i november 2009 om justering af opgørelsen
af det socioøkonomiske udgiftsbehov på regionernes sundhedsområde også
drøftet. Radikale Venstre har som bekendt fremsat lovforslaget for Folketinget
(L 82). Regeringen har tilkendegivet, at regeringen ikke fremsatte lovforslaget
på grund af de gennemgående – om end fra forskellige udgangspunkter –
kritiske tilbagemeldinger på lovforslaget. Samtidig finder regeringen, at byrdefordelingsovervejelser bør ses i sammenhæng med det de igangværende
overvejelser om ændring af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet.
Det har imidlertid været et emne, dels under debatten ved 1. behandlingen af
L 82, og dels under mødet med Region Midtjylland, at der kan være behov for
et fagligt belyst grundlag for overvejelser om bloktilskudsmodellen i finansieringen af regionernes sundhedsområde. Dvs. en noget bredere analyse end
den, der blev gennemført for et par år siden.
Det er jo i øvrigt ikke alene Region Midtjylland, der har haft synspunkter på
dette. Også andre regioner – herunder Region Sjælland og Region Hovedstaden - har tidligere rejst problematikker om et eller flere af kriterierne.
Et analysearbejde ville i givet fald skulle foretages i regi af Indenrigs- og
Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg, som vil kunne inddrage eksterne
eksperter, fx sundhedsøkonomer, i arbejdet.
Der vil i så fald naturligvis skulle fastlægges et egentligt kommissorium.
Danske Regioners holdning til igangsættelsen af en eventuel analyse vil selvsagt være afgørende for selve arbejdet og den videre proces i forbindelse med
implementering af evt. forslag. Det vil derfor være væsentligt for de videre
overvejelser, at Danske Regioner tilkendegiver sin stilling til et sådant analysearbejde i Finansieringsudvalget.

Side 2

Vi har kort sagt brug for at kende Danske Regioners holdning til, om der skal
igangsættes et analysearbejde i Finansieringsudvalget om robuste objektive
kriterier for tildelingen af bloktilskud.

Med venlig hilsen
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