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1. Formandens meddelelser, sagsnr. 11/360
Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

Resumé
Flytning af møde den 29. september 2011 i Danske Regioners bestyrelse
Bestyrelsesmødet den 29. september søges flyttet af hensyn til CPMR’s generalforsamling 2011 i Region Midtjylland.
Møde om kommunal medfinansiering
Den 3. marts 2011 deltog formanden sammen med KL i et møde med finansministeren om kommunal medfinansiering. Formanden gav en status for mødet.
Aktindsigtssag om fremmøde i bestyrelse og udvalg
Fyns Stiftstidende har henvendt sig og bedt om aktindsigt i fremmøde og afbud til politiske møder i årene 2009-2010.
Møderne omfatter:
Bestyrelsen, Forretningsudvalget, Udvalg for Regional Udvikling, Sundhedsudvalget, Social- og Psykiatriudvalget, Internationalt Udvalg, Udvalget for
Løn- Personalepolitisk, Demokratiudvalget samt Sundhedsinnovationsudvalget.
Danske Regioner behandler p.t. henvendelsen og vil sende svar inden for den
kommende uge. Bestyrelsen vil få mailet besvarelsen i kopi.
Arbejdsgruppe om det specialiserede socialområde
På et møde den 17. november 2010 mellem socialminister Benedikte Kiær,
Erik Fabrin, KL, og Carl Holst, Danske Regioner blev udviklingen på det specialiserede socialområde drøftet. Socialministeriet har nu – som aftalt på mødet - etableret en embedsmandsgruppe med deltagelse fra KL, Danske Regioner og Socialministeriet. I embedsmandsgruppen deltager fra Danske Regioner, kontorchef Tommy Kjelsgaard.
Afholdelse af minitopmøde
Der er planlagt minitopmøde mellem formændene fra de faglige organisationer (Sundhedskartellet, Dansk Sygeplejeråd, KTO, FAS, Yngre Læger, FOA,
HK/kommunal, AC, FTF og LO) og regionsformændene samt formandskabet
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for løn og personalepolitisk udvalg. Mødet afholdes den 14. marts 2011 under
forudsætning af, at overenskomsterne med lægerne er afsluttet. Mødets tema
bliver det pres, sundhedsvæsenet står overfor pga. den stressede økonomi.
Implementeringsmuligheder for behandling af angst
På baggrund af satspuljeaftale mellem folketingspartierne er der som bekendt
afsat 25 mio. kr. til behandling af angst ved privat praktiserende psykolog.
Indenrigs- og sundhedsministeren har ved brev af 20. januar 2011 skrevet til
Danske Regioner, at ministeren ønsker en løsning, hvor opgaven lægges ud til
private forbiskoler/angstklinikker og privat praktiserende psykologer.
Ændring af lov om sygedagpenge
Folketinget har i december 2010 vedtaget en ændring af sygedagpengeloven,
hvorefter arbejdsgiverne fremover skal betale udgifterne til sygedagpenge i de
første 30 kalenderdage mod hidtil 21 dage. Lovændringen, som træder i kraft
fra 2012, indebærer merudgifter for regionerne på knap 50 millioner kroner
årligt.
Beskæftigelsesministeriet har meddelt Danske Regioner, at der ikke er hjemmel til at kompensere merudgifterne.
Danske Regioner skriver til finansministeren og beklager, at staten ikke har
ønsket at opretholde DUT-lovgivningen i forbindelse med lovforslaget og i
øvrigt givet udtryk for, at foreningen finder det uacceptabelt, hvis der ikke sikres kompensation for merudgifterne.
Initiativer i forhold til strukturfondsmidler efter 2013
Brev til og svar fra statsministeren om strukturfondsmidler
Formand og næstformand pointerede i et brev til statsministeren i januar, at
regionerne og EU’s strukturfondsmidler er med til at omsætte regeringens
vækstdagsorden til regional vækst. Derfor er det vigtigt, at EU’s strukturfondsmidler fortsat anvendes til at styrke konkurrenceevnen i Europa og
Danmark.
Statsministeren roser i sit svar de regionale vækstfora og regionerne for deres
indsats for at skabe vækst og beskæftigelse gennem strukturfondsprojekterne.
Vækstkonference åbnes af videnskabsministeren
Konferencen holdes den 4. april 2011 i Regionernes Hus.
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Konferencen er et led i at fremme regionernes synspunkter og synliggøre regionernes og vækstforaenes centrale rolle og de resultater, der indtil nu er
skabt.
Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen åbner konferencen, hvor blandt
andet repræsentanter for Folketinget, Danmarks Vækstråd, kommuner, erhvervslivet, arbejdsmarkedets parter og regionerne vil debattere, hvordan
vækstindsatsen kan blive endnu bedre.
Alle regionsrådsmedlemmer får en invitation tilsendt.
Invitation blev omdelt.
Endelig godkendelse af EU’s direktiv om patientrettigheder
EU’s ministerråd godkendte i mandags den endelige tekst til EU’s direktiv om
patientrettigheder. Der var tale om en ren formalitet efter den vellykkede behandling i Europa-Parlamentet den 19. januar 2011. Bestyrelsens medlemmer
fik i begyndelsen af februar tilsendt et notat, der beskriver indholdet i direktivet. Fra foreningens side kan vi især være tilfredse med, at det lykkedes at få
en præcisering af mulighederne om forhåndsgodkendelse, der bl.a. giver patienterne økonomisk sikkerhed, hvis de vælger en behandling i udlandet.

2. Godkendelse af åbent referat af møde 27-01-2011 i Danske Regioners
bestyrelse, sagsnr. 11/360
Bestyrelsen godkendte referatet med følgende tilføjelse til punkt 1. Formandens meddelelser under afsnittet ”Aftale om flere praktikpladser 2011”:
”Bestyrelsen besluttede, at spørgsmålet om sanktionsmekanisme og fastlæggelse af baseline skulle rejses over for Undervisningsministeriet, og at sagen
skulle behandles igen af bestyrelsen”.

Resumé
3. Danske Regioners regnskab for 2010, sagsnr. 11/336
Bestyrelsen besluttede,
at Danske Regioners regnskab for 2010 godkendes og underskrives,
at Revisionsprotokollen underskrives, og
at uforbrugte midler på Bestyrelsespuljen (1,4 millioner kroner) overføres.
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Resumé
Danske Regioners regnskab aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler for klasse A virksomheder. Årsregnskabet er revideret af BDO
Kommunernes Revision Godkendt Revisionsaktieselskab.
Årets samlede resultat er et underskud på 17,1 millioner kroner. Heri indgår
blandt andet urealiserede kursgevinster på 11,3 millioner kroner. Ses der alene
på den almindelige drift udgør resultatet uden kursgevinster et underskud på
24,4 millioner kroner, der kan sammenlignes med et oprindeligt budgetteret
underskud på 35,4 mio. kr. Forbedringen skyldes især et mindre forbrug på en
række driftsposter, samt en række ekstraindtægter.
Det indstilles, at de uforbrugte midler på allerede besluttede projekter på bestyrelsespuljen for 2010 overføres til budgetrammen for 2011.
Danske Regioners balance pr. 31. december 2010 balancerer med 816,4 millioner kroner. Egenkapitalen udgør ultimo 2010 448,6 millioner kroner, hvilket
er et fald på 13,6 millioner kroner i forhold til primo egenkapitalen.
4. Kontingentfastsættelse på generalforsamling 2011, sagsnr. 11/336
Det besluttedes, at bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen er en fastholdelse af kontingentsatsen på 21 kroner pr indbygger i 2011.

Resumé
Bestyrelsen besluttede i forbindelse med 2. behandlingen af Danske Regioners
budget for 2011, at kontingentsatsen skulle fastholdes på 21 kroner pr. indbygger i regionerne pr. 1. januar 2011. Bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen er dermed, at kontingentsatsen fastholdes på 21 kroner i 2011.
5. Udpegning af medlem til Teknologisk Instituts repræsentantskab,
sagsnr. 01/3498, j.nr. 100
Bestyrelsen besluttede, at regionsrådsmedlem Jørgen Rørbæk Henriksen, A,
Region Nordjylland genvælges.

Resumé
Danske Regioner skal udpege et medlem til repræsentantskabet for Teknologisk Institut.
Det nuværende medlem, regionsrådsmedlem Jørgen Rørbæk Henriksen, A,
Region Nordjylland kan genvælges.
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6. Status for forhandlinger om praktikpladsaftale for 2011, sagsnr.
11/360
Bestyrelsen besluttede,
at Danske Regioner meddeler ministeren, at foreningen principielt ønsker at
indgå en aftale,
at sagen er på dagsordenen igen, og
at foreningen skriver til regionerne og opfordrer dem til at påbegynde meroptaget.
Notat om regional fordeling af ekstra praktikpladser blev omdelt.

Resumé
Der vil på mødet blive givet en status for drøftelserne med Undervisningsministeriet. Der henvises i øvrigt til materiale udleveret til bestyrelsesmøde 1612-2010.
7. Direkte adgang til fysioterapi, sagsnr. 11/329, j.nr. RLTN5540
Bestyrelsen drøftede sagen og henviste den til videre behandling i Sundhedsudvalget.

Resumé
En ordning, hvor patienter har direkte adgang til fysioterapeutisk behandling
uden henvisning fra deres praktiserende læge, vil være uhensigtsmæssig. For
det første vil direkte adgang kunne føre til betydelige merudgifter, da en mulig, men usikker besparelse på antallet af konsultationer hos praktiserende læge hurtigt vil blive opvejet af øget tilgang til fysioterapi. For det andet er det
usikkert, hvilken betydning direkte adgang til fysioterapi vil få for lægens rolle som gatekeeper. Lægens mulighed for at bevare det samlede overblik over
patientens helbredstilstand bliver besværliggjort.
8. Opfølgning på kvalitet på private sygehuse i forbindelse med det udvidede frie sygehusvalg, sagsnr. 10/17
Bestyrelsen tiltrådte den foreslåede model.

Resumé
Danske Regioner har sammen med regionerne udarbejdet en model for opfølgning af kvalitet på private sygehuse og klinikker. Modellen indebærer, at
alle leverandører, som har en aftale under det udvidede frie sygehusvalg, skal
akkrediteres i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel. Derudover skal der fo-
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retages udadgående opfølgning på stikprøvebasis samtidigt med, at regionerne
og Danske Regionerne løbende følger op på kvaliteten.
9. Offentliggørelse af sundhedsprofiler i regionerne, sagsnr. 10/1820
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé
Sundhedsprofilerne ”Hvordan har du det?” er i færd med at blive offentliggjort i alle regioner. Resultaterne viser, at borgere med lav socioøkonomisk
status (lav uddannelse, indkomst m.v.) har en dårligere sundhedstilstand end
den øvrige befolkning, og at andelen af overvægtige danskere og danskere
med en eller flere kroniske lidelser er stigende.
Sundhedsstyrelsen offentliggør de nationale resultater og den nationale database på et åbent lanceringsmøde den 10. marts 2011.
10. Udmøntning af midler til sundheds- og akuthuse, lægehuse, udbygning af præhospitale akutberedskaber og særlige førstehjælpere,
sagsnr. 10/908
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé
Regeringen og Dansk Folkeparti har den 10. februar 2011 fordelt 425 millioner kroner til sundheds- og akuthuse, lægehuse, udbygning af præhospitale
akutberedskaber og særlige førstehjælpere.
11. Lovforslag om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige
forskningsprojekter, sagsnr. 10/2228
Bestyrelsen godkendte høringssvaret.
Birgitte Josefsen (V) tog forbehold.

Resumé
Indenrigs- og Sundhedsministeriet sendte den 20. januar 2011 forslag til lov
om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter i høring. De væsentligste ændringer af loven af betydning for regionerne
vedrører: den regionale repræsentation i Den Nationale Komite reduceres til
fem medlemmer; førstebehandling af sager af særlig kompleks karakter skal
ske i Den Nationale Komite; national udarbejdelse af vejledende retningslinjer
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for de regionale komiteer; rekruttering af medlemmer til komiteerne samt
økonomiske konsekvenser. Danske Regioner har modtaget bidrag fra alle regioner og har fremsendt et fælles høringssvar.
12. Rigsrevisionens beretning om elektroniske patientjournaler, sagsnr.
10/1251
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé
Rigsrevisionen offentliggjorde den 23. februar 2011 sin beretning til Statsrevisorerne om elektroniske patientjournaler på sygehusene. Beretningen giver et
retvisende billede af udviklingen og regionernes tiltag. Rigsrevisionen anbefaler, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet bidrager til en koordineret og omkostningseffektiv udvikling på området.
13. Innovation i transportsektoren, sagsnr. 10/2421
Bestyrelsen godkendte,
at Danske Regioner søger at sætte en innovativ dagsorden på trafikområdet,
at projektet ”Flere passagerer i busser og lokalbaner” anvendes til at rejse en
offensiv dagsorden sammen med KL og trafikselskaberne,
at foreningen søger indflydelse på Mobilitetskommissionens mandat og arbejder for herigennem at fremme innovative tiltag, og
at innovation i transportsektoren fremmes ved at understøtte mobilitetsplanlægning, innovative tiltag i trafikselskaberne og grønne teknologier.

Resumé
Transportområdet står overfor en række udfordringer i forhold til især trængsel, klima og miljø. Dette kan være en anledning for regionerne til at sætte en
innovativ dagsorden i forhold til disse emner.
Der lægges op til en strategi med tre hovedspor: For det første at sikre yderligere innovation i den kollektive trafik via projektet ”Flere passagerer i busser
og lokalbaner”, som er igangsat. For det andet at sætte fokus på mere innovation i det samlede transportsystem via den kommende Mobilitetskommission.
For det tredje at dagsordensætte incitamenter til innovation i transportsektoren
og indenfor grønne transportteknologier.
14. EU-prioriteringer for Danske Regioner 2011, sagsnr. 10/2490
Bestyrelsen godkendte prioriteringerne af EU-sager som en ramme for foreningens indsats på EU-området.
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Resumé
Ud fra Europa-Kommissionens arbejdsprogram for 2011 har fagkontorerne i
samarbejde med Bruxelles-kontoret udvalgt en række EU-initiativer, som er
relevante for og understøtter Danske Regioners arbejde. Initiativerne omfatter
bl.a. pension og arbejdstid, hvor det forventes, at der vil være udsigt til nye
lovgivningsmæssige initiativer, som kan have konsekvenser for regionerne
som arbejdsgivere. De offentlige indkøbs- og udbudsregler skal moderniseres
og forenkles, og reglerne om prisbestemmelse af lægemidler skal revideres. Endelig forventes forhandlinger om EU’s budget for 2014-2020 at åbne
op for diskussioner af bl.a. støtten fra EU til de regionale vækstfora og landdistriktsudviklingen.
15. EU på den regionale dagsorden, sagsnr. 10/1856
Bestyrelsen godkendte, at analysen formidles til regionerne med opfordring til
at præsentere den for regionsrådene.

Resumé
Danske Regioner har foretaget en analyse af EU’s påvirkning af den regionale
dagsorden på basis af et udsnit af dagsordener fra hver af regionerne. Analysen viser, at 53 procent af en gennemsnitlig regionsrådsdagsorden er påvirket
af beslutninger truffet i EU. Påvirkningen sker både gennem bindende lovgivning og andre initiativer.
De hyppigste emner er konkurrenceregler om offentlige udbud, energieffektivitet og påvirkning af miljøet. Derimod er EU’s beslutninger på arbejdsretlige
områder sjældent på regionsrådenes dagsordener.
16. Orienteringspunkter, sagsnr. 11/360
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé
17. næste møde, sagsnr. 11/360
Bestyrelsen godkendte, at næste møde holdes torsdag den 31. marts 2011 kl.
11.00.
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Resumé
18. Eventuelt, sagsnr. 11/360
-

Resumé
-

