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1. Formandens meddelelser, sagsnr. 11/524
Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

Resumé
Bestyrelsesmøde den 29. september 2011
Bestyrelsen besluttede at afholde bestyrelsesmødet den 29. september 2011 i
Århus kl. 11.00 til kl. 13.00.
Møde med sundhedsministeren 11. marts 2011 om visitationskriterier
Formandskabet orienterede om mødet.
Invitation fra indenrigs- og sundhedsministeren og økonomi- og erhvervsministeren til dialogmøder om Sund Vækst og velfærdsteknologi
Carl Holst og Bent Hansen er indbudt af indenrigs- og sundhedsministeren og
økonomi- og erhvervsministeren til at tale på to møder henholdsvis den 28.
april og den 9. maj 2011. Overskriften for det første møde er ”Sund Vækst og
velfærdsteknologi”. I dette møde deltager socialministeren også. Overskriften
for det andet møde er ”Eksport og markedsføring af danske velfærdsløsninger”. I dette møde deltager udenrigsministeren også.
Standardiseret økonomiopfølgning 2010, 5. kvartal 2010 (15. marts 2011).
Notat om standardiseret økonomiopfølgning 2010 på baggrund af 5. kvartal
2010 (15. marts 2011) blev omdelt.
Landssamarbejdsudvalget for fysioterapeuter – Udvalget for rideterapi –
Udvalget for forskning og uddannelse
Regionsrådsmedlem Tina Boel (SF) udtræder af de tre nævnte udvalg. I stedet
indtræder regionsrådsmedlem Jørn Christensen (SF).
Ny overenskomst for psykologhjælp
Fredag den 11. marts 2011 indgik RLTN og Dansk Psykolog Forening aftale
om en ny 3-årig overenskomst. Hovedindholdet i aftalen er:
−
−
−

Ingen honorarstigninger eller nye honorarer
Stram udgiftsstyring
Den økonomiske ramme for aftalen 220 mio. kr. (2010-niveau)
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Aftalen er udvidet med angstområdet, og dermed bliver de afsatte
satspuljemidler udmøntet den 1. maj 2011. Antallet af ydernumre udvides med 50 (ultimo 2011).
− Øgede beføjelser vedr. kapacitetsplanlægning og -styring til regionerne.
− Der er aftalt et fælles moderniseringsprojekt om henvisningen til psykologbehandling.
−

Brev fra KL om manglende udredning og behandling af misbrugere med
psykiske lidelser (dobbeltdiagnoser)
KL har bedt Danske Regioner tilkendegive, hvordan misbrugere med psykiske
lidelser kan sikres psykiatrisk udredning og behandling. Brevet er sendt i kopi
til Sundhedsministeren.
Ministeren har svaret KL, at ansvarsfordelingen i lovgivningen er klar. Det vil
sige, at kommunerne har ansvaret for misbrugsbehandling, og regionerne har
ansvaret for psykiatrisk behandling.
Sagen forventes behandlet i Social- og Psykiatriudvalget.
Aftale med FAPS (Praktiserende speciallæger)
Danske Regioner har indgået aftale med FAPS. Jens Stenbæk orienterede om
aftalen. Bestyrelsen vil senere få lejlighed til at drøfte indholdet af aftalerne
med FAPS, Psykologerne og Fodterapeuterne.
Privatbanekriteriet bliver tilsyneladende ikke revideret
Indenrigsministeriet har indstillet til Folketingets Kommunaludvalg ikke at
fremsætte lovforslag om ændring af regionernes bloktilskudskriterier for regional udvikling. Regeringen vil dog fortsat følge udviklingen på bl.a. privatbaneområdet som led i at sikre en hensigtsmæssig og effektiv opgavevaretagelse
på trafikområdet i regionerne.

Henvendelse fra Jyllandsposten
Danske Regioner har besvaret en henvendelse fra Jyllandsposten om honorering af foreningens medlemmer af Regionsudvalget.
Omdelt materiale
På mødet blev omdelt følgende:
Med kvalitet som ledestjerne (notat)
Depotrådets Redegørelse om jordforurening 2009
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2. Godkendelse af åbent referat af møde 03-03-2011 i Danske Regioners
bestyrelse, sagsnr. 11/524
Bestyrelsen godkendte referatet.
Carl Holst bad sekretariatet om at undersøge, om der er fulgt op på beslutningen om at sende brev til regionerne om at påbegynde meroptaget vedr. praktikpladser.

Resumé
3. Forslag til generalforsamlingen, sagsnr. 11/194
Bestyrelsen tiltrådte, at formanden på generalforsamlingen søger tilslutning til
at forkaste forslaget.
Poul Müller, Anne V. Kristensen og Per Tærsbøl gjorde opmærksom på, at de
vil stemme imod formandens indstilling på generalforsamlingen.

Resumé
Et regionsrådsmedlem har fremsendt et forslag til afstemning på generalforsamlingen om Danske Regioners deltagelse i det analysearbejde, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet i brev af d. 21. januar har forelagt Danske Regioner om fordelingen af bloktilskuddet.
Det foreslås, at håndteringen af sagen på generalforsamlingen tager afsæt i bestyrelsens beslutning om, at Danske Regioner som organisation ikke finder, at
der for nærværende er behov for at igangsætte den forslåede analyse og dermed forkaster forslaget d. 27. januar 2011.

4. Udpegning af medlem til repræsentantskabet for Arbejdsmarkedets
Tillægspension, sagsnr. 01/3906, j.nr. 510
Bestyrelsen valgte Steen Bach Nielsen til repræsentantskabet for ATP for perioden 1. april 2011 – 31. marts 2014.

Resumé
Danske Regioner skal udpege et medlem til repræsentantskabet for Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) for funktionsperioden 1. april 2011 til den
31. marts 2014.
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Ved konstitueringen efter regionsrådsvalget udpegede Danske Regioners bestyrelse regionsrådsformand Steen Bach Nielsen til hvervet for den resterende
del af valgperioden 1. april 2008 – 31. marts 2011.
5. Fusion af pensionskasser i PKA, sagsnr. 10/568
Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner støtter en fusion mellem pensionskasserne for henholdsvis Ergoterapeuter og Fysioterapeuter, Kost- og Ernæringsfaglige, Bioanalytikere og Jordemødre.

Resumé
Der er stillet forslag om en fusion mellem de fire PKA pensionskasser for
henholdsvis Ergoterapeuter og Fysioterapeuter, Kost- og Ernæringsfaglige,
Bioanalytikere og Jordemødre. En fusion af pensionskasserne vil betyde, at de
pågældende grupper fremover vil være samlet i én pensionskasse ved navn
Pensionskassen for Sundhedsfaglige. Fusionen foreslås bl.a. gennemført for at
imødegå fremtidige udfordring i forhold til alderssammensætning, levetid og
garantier.
Bestyrelsen for den fusionerede pensionskasse vil bestå af 15 medlemmer.
Danske Regioner udpeger tre medlemmer, KL udpeger ét medlem, organisationerne udpeger fem medlemmer, generalforsamlingen udpeger fem medlemmer og der udpeges ét uafhængigt medlem med regnskabs- eller revisionskvalifikationer.
6. EU-formandskabsmøder foråret 2012, sagsnr. 10/1530
Bestyrelsen bevilgede 300.000 kroner fra bestyrelsens pulje til gennemførsel
af det ekstraordinære præsidiemøde.

Resumé
Regionsudvalget planlægger et ekstraordinært præsidiemøde og et topmøde
for byer og regioner under det danske formandskab foråret 2012.
Københavns Kommune og Region Hovedstaden har hver bevilget 750.000
kroner til topmødet, Danske Regioner og KL forventes at bidrage til det ekstraordinære præsidiemøde med 300.000 kroner hver.
Regionsudvalget forventes at dække øvrige udgifter til arrangementerne.
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7. Fortsat sagsbehandling af den bagudrettede betaling af Sikringen,
sagsnr. 10/1976
Bestyrelsen besluttede at udsætte drøftelsen, til høringen er afsluttet og den
endelige bekendtgørelse ligger fast.

Resumé
D. 27. januar drøftede bestyrelsen den bagudrettede betaling af Sikringen på
foranledning af et brev fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Det blev besluttet at afvente drøftelsen til ministeriets udmelding, som nu er kommet. Der er
høringsfrist d. 31. marts, hvorefter den endelige bekendtgørelse foreligger.
8. Opfølgning på økonomiaftalen for 2011, sagsnr. 10/1310
Bestyrelsen drøftede opfølgningen på aftalen.

Resumé
Oversigten over opfølgningen på økonomiaftalen for 2011 er blevet opdateret,
og der er sket fremdrift på en række områder, blandt andet budgetoverholdelse, afbureaukratisering og visitation.
9. Høringssvar over forslag til ændring af lov om regionernes finansiering (ændret kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet),
sagsnr. 07/513
Bestyrelsen godkendte høringssvaret vedr. forslag til ændring af lov om regionernes finansiering og bad sekretariatet udarbejde et oplæg til en model for
anvendelsen af de kommunale midler.

Resumé
Lovforslaget om ændring af kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet
indebærer, at det kommunale grundbidrag konverteres til aktivitetsafhængig
kommunal medfinansiering.
Danske Regioner påpeger blandt andet i høringsvaret, at der mangler systematisk viden om effekten af den kommunale forebyggelse, at incitamenter for
kommunerne bør aftales mellem KL og regeringen, at den øgede aktivitetsafhængige kommunale medfinansiering ikke understøtter regionernes kvalitetsstrategi og at der med ændringen er risiko for konflikter mellem kommunerne
og regionerne.
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10. Fordeling af ekstra praktikpladser i 2011, sagsnr. 09/2464
Bestyrelsen besluttede, at fordele det samlede antal praktikpladser i 2011 mellem regionerne efter bloktilskudsnøglen.

Resumé
I forlængelse af Danske Regioners bestyrelses overvejelser omkring at indgå
Aftale om flere praktikpladser i 2011 med regeringen, skal det besluttes,
hvordan de ekstra praktikpladser, der skal oprettes i 2011, skal fordeles mellem regionerne.
Indgår Danske Regioner aftalen om ekstra praktikpladser i 2011, betyder det,
at regionerne ifølge aftalen skal oprette 390 ekstra praktikpladser i forhold til
niveauet i 2009. Dette er en forøgelse på 60 pladser i forhold til det aftalte niveau for 2010.
Danske Regioner peger på tre forskellige modeller for, hvordan de ekstra
praktikpladser kan fordeles.
11. Fælles regionale principper for læring af patientklager, sagsnr.
10/2124
Bestyrelsen godkendte principperne.

Resumé
En tværregional arbejdsgruppe har udformet 20 principper for systematisk læring af patienters klager. Principperne skal udgøre regionernes grundregler for
arbejdet med at lære fra patientklager, og de er kategoriseret i fem temaer:
Perspektiv på læring af patientklager, Organisation og ansvar for læring, Læring fra dialog med klager, Dokumentation og monitorering samt Tværgående
læring af patientklager.
12. Høringssvar vedr. ændring af regler for apoteker og lægemiddelgrossister, sagsnr. 11/207
Bestyrelsen godkendte høringssvaret, herunder at Danske Regioner anmoder
Indenrigs- og Sundhedsministeriet om snarest at fremsende et skøn over regionernes merudgifter ved forslaget.
Bestyrelsen bad sekretariatet om at udarbejde et notat om området.
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Resumé
Danske Regioner har fået forslag til ændring af regler for apoteker og lægemiddelgrossister. Indenrigs- og Sundhedsministeriet foreslår bl.a., at apotekernes mulighed for returnering og priskreditering begrænses, da den nuværende praksis ikke fungerer tilfredsstillende. Sekretariatet har på baggrund af
høring i regionerne udarbejdet høringssvar, hvor det bl.a. fremgår, at ministeriet anmodes om at fremsende et skøn over regionernes merudgifter ved forslaget.

13. Opfølgning på borgertopmøder, sagsnr. 09/2069
Bestyrelsen godkendte,
at der udarbejdes et kort notat med de vigtigste resultater fra borgertopmøderne til forelæggelse for bestyrelsen,
at notatet sendes til Folketinget, kommunalpolitikerne samt faglige organisationer og patientorganisationer,
at notatet og slutrapporten sendes til regionsrådene med opfordring til, at de
drøfter borgertopmøderne, resultaterne og opfølgning samt
at Danske Regioners bestyrelse efterfølgende drøfter behovet for yderligere
opfølgning eller udspil.

Resumé
Borgertopmøderne, som blev holdt den 5. marts 2011, var en succes med godt
1100 deltagere og stor interesse fra mediernes side.
For at sikre en god opfølgning udarbejdes et notat om de vigtigste resultater.
Notatet sendes til regionsrådene med opfordring om, at borgernes indsats og
input bliver bearbejdet og brugt i det videre arbejde. Tilbagemeldinger fra regionsrådene til Danske Regioners bestyrelse kan føre til, at foreningen
iværksætter yderligere initiativer.

14. Politisk aftale om udarbejdelse af visitationsretningslinjer, sagsnr.
10/1719
Bestyrelsen tog orienteringen tages til efterretning.

Resumé

Side 9

Regeringen og Danske Regioner har indgået aftale om den videre proces for
udarbejdelse af visitationsretningslinjer. Knæ- og skulderkirurgi bliver de næste områder, hvor der udarbejdes retningslinjer. Der etableres et fælles sekretariat mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner, og det er aftalt, at Sundhedsstyrelsen igangsætter arbejdet.
15. Høring over bekendtgørelse om tolkebistand og opkrævning af gebyr,
sagsnr. 11/417
Bestyrelsen godkendte høringssvaret.
Henrik Thorup (O) var imod høringssvaret.

Resumé
I et udkast til ny bekendtgørelse om tolkebistand fastlægges det, at regionerne
skal opkræve et gebyr på 150 kroner for tolkebistand til personer, der har haft
bopæl i Danmark i mere end syv år.
Danske Regioner påpeger i høringsvaret, at forslaget vil medføre et betydeligt
administrativt merarbejde og deraf følgende udgifter. På baggrund heraf fremsættes et krav om DUT-kompensation. Danske Regioner finder herudover, at
bekendtgørelsen er ganske kortfattet og derfor efterlader et ganske stort behov
for præciseringer og afgrænsninger, der snarest skal afklares, da den nye bekendtgørelse træder i kraft den 1. juni 2011.
16. Høringssvar til Lovforslag vedr. adgang til elektroniske journaler og
offentlige registre, sagsnr. 11/369
Bestyrelsen godkendte høringssvaret.

Resumé
Regeringen har fremsat forslag om at ændre Sundhedsloven. Det nye lovforslag handler mest om adgang til elektroniske journaler og offentlige registre.
Forslaget er et skridt i retning af at give de relevante faggrupper adgang til at
hente data om patienten. Men forslaget giver også anledning til bekymring.
F.eks. lægges op til, at kommunerne får adgang til data fra sygehuse på individniveau. I høringssvaret, som er sendt inden fristen 24. februar 2011, er der
taget forbehold for politisk behandling.
17. Lancering af vis.dk - forum for sundhedsfaglig videnspredning,
sagsnr. 07/2591
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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Resumé
Mandag den 28. marts 2011 går regionernes nye portal til sundhedsfaglig videnspredning i luften. Formålet med vis.dk er at gøre det nemmere og mere
attraktivt for medarbejdere i sundhedsvæsenet at efterspørge, udbyde og finde
viden på tværs i sygehussektoren. Regionernes medejerskab for vis.dk er af
stor betydning for, om portalen bliver en succes.
18. Høringssvar til vandplanerne, sagsnr. 08/3328
Bestyrelsen godkendte, at det i høringssvaret påpeges,
at ansvaret for vedligeholdelse af grundvandskortlægningen og af indvindingsoplande bør fastlægges. Regionerne kan bidrage til opgaven med såvel data
som ekspertise,
at der tages forbehold for krav om kompensation for nye finansieringsbehov
som følge af krav til jordforureningsindsatsen i vandplanerne, og
at det er uhensigtsmæssigt, at store dele af arbejdet med vandplanerne er unddraget den offentlige høringsproces.

Resumé
Vandplanerne er i seks måneders offentlig høring. Det foreslås at påpege, at
grundvandskortlægningen bør vedligeholdes efter 2015, og at ansvaret for
fastlæggelse af indvindingsoplande bør placeres. Danske Regioner har tidligere gjort opmærksom på, at opdateret viden om grundvandsforhold er afgørende for jordforureningsarbejdet. Det foreslås endvidere at tage forbehold for
kompensation af merudgifter til jordforurening. Vandplanerne kan udløse et
nyt finansieringsbehov. Det foreslås endelig, at høringssvaret påpeger det
uhensigtsmæssige i, at store dele af arbejdet med vandplanerne har været unddraget den offentlige høringsproces. Regionernes prioritering af indsatsen på
jordforureningsområdet er forkert beskrevet, og regionerne har ikke været tilstrækkeligt inddraget i forhold til mulige omlægninger af vandindvindingen.
19. Høringssvar til pesticidanalyser af drikkevand, sagsnr. 11/246
Bestyrelsen godkendte høringssvaret.

Resumé
Naturstyrelsen har sendt en revideret liste i høring over pesticider, som vandværkerne skal analysere for ved kontrol af drikkevand. Miljøstyrelsen og to
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regioner har gennemført et teknologiudviklingsprojekt, der viser, at flere af de
stoffer, der foreslås fjernet fra listen, er fundet i grundvandet ved fem konkrete
undersøgelser. I sekretariatets foreløbige høringssvar tages der forbehold for,
om der kan udledes generel viden på baggrund af det begrænsede antal undersøgelser. Omvendt er boringskontrollen den eneste tidlige varsling, der findes,
overfor pesticidforurening af vandforsyningen. Der opfordres til, at varslingsaspektet og erfaringerne fra teknologiudviklingsprojektet medtages i styrelsens vurdering af den endelige liste over pesticider.
20. Nye regionale erhvervsudviklingsstrategier, sagsnr. 07/3999
Bestyrelsen godkendte,
at Danske Regioner fortsat anser væksthusene som en vigtig regional erhvervsserviceoperatør, men at det enkelte vækstforum i hvert enkelt tilfælde
bør vælge den operatør, der er bedst kvalificeret til at udføre opgaven,
at Danske Regioner bidrager til fortsat fokus på videndeling og erfaringsudveksling mellem regionerne og i den forbindelse kortlægger det tværregionale
samarbejde sammen med regionerne, og
at Danske Regioner indsamler regionernes erfaringer med erhvervsfremmeloven.

Resumé
De regionale vækstfora har udarbejdet nye erhvervsudviklingsstrategier. De
nye strategier tager udgangspunkt i centrale vækstudfordringer, er fokuserede
på regionale styrkepositioner og får overvejende en positiv bedømmelse i en
vurdering, der er udarbejdet til Danmarks Vækstråd.
I bedømmelsen bliver der bl.a. peget på, at fire ud af seks strategier ikke fuldt
ud adresserer anbefalingen om, at væksthusene bør anvendes som operatør for
relevante regionale erhvervsudviklingsprogrammer, samt at mange af vækstforums interessenter lægger stor vægt på, at der sker videndeling, erfaringsudveksling og samarbejde på tværs af regionerne.
Rammevilkårene for det videre arbejde er afgørende for fortsat vækst og beskæftigelse. Derfor er tidspunktet kommet til at samle regionernes erfaringer
med rammevilkårene samt eventuelle forslag til justering heraf.

21. Evaluering af de regionale partnerskabsaftaler, sagsnr. 06/4184
Bestyrelsen godkendte,
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at Danske Regioner fortsat bakker op om partnerskabsaftalerne som et godt
instrument til at sikre sammenhæng mellem vækstindsatsen på nationalt og
regionalt niveau,
at Danske Regioner anbefaler, at der i forbindelse med kommende partnerskabsaftaler i endnu højere grad arbejdes med fyrtårnsprojekter,
at Danske Regioner opfordrer de regionale vækstfora til løbende og så tidligt
som muligt at spille ind med regionale ønsker til de næste partnerskabsaftaler,
og
at Danske Regioner tager initiativ til drøftelser af forslaget om partnerskabskontrakter i relation til Europa 2020 med henblik på at sikre en god sammenhæng til den danske vækstmodel.

Resumé
Regeringen og de regionale vækstfora har indgået nye regionale partnerskabsaftaler. Aftalerne indeholder bl.a. regionale fyrtårnsprojekter, som der er enighed om at have særligt fokus på, f.eks. inden for uddannelse. Som et nyt element er parterne enige om at tage et fælles initiativ, der skal bidrage til ny viden om output og effekter af vækstforumprojekternes bidrag til vækst og erhvervsudvikling.
På grund af det kommende folketingsvalg kan forhandlingsprocessen forventes at blive relativt kort i 2011. Derfor bør alle vækstfora i så god tid som muligt arbejde med at formulere regionale ønsker og muligheder i forbindelse
med de kommende aftaler.
Partnerskabsaftalerne er inspireret af det partnerskabsprincip, som har præget
EU’s arbejde med at skabe samhørighed og udvikling i Europa.
22. Status for strukturfondsarbejdet, sagsnr. 07/1179
Bestyrelsen godkendte,
at Danske Regioner løbende og i særlig grad under det danske formandskab
for EU fokuserer på at fremme de regionale synspunkter i relevante politiske
og administrative fora, herunder ministerier, EU-institutioner og interesseorganisationer, og
at Danske Regioner til stadighed skal synliggøre resultaterne af den regionale
vækstindsats.
Henrik Thorup var imod indstillingen.
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Resumé
Debatten om EU’s strukturfonde efter 2013 kører på fuldt blus. EUKommissionen har i november præsenteret et udspil i den 5. Samhørighedsrapport, og medlemsstaterne fastlægger deres positioner og forhandlingsmandater i 1. halvår 2011.
Overordnet set er det tilfredsstillende, at EU-Kommissionen lægger op til, at
strukturfondsindsatsen koncentreres om vækststrategien Europa 2020’s mål
og målsætninger, som alle lande og regioner skal bidrage til. Det betyder, at
alle regioner bliver støtteberettigede.
Danske Regioner fokuserer løbende på at fremme de regionale synspunkter i
alle relevante politiske og administrative fora, herunder ministerier, EUinstitutioner og interesseorganisationer.

23. Orienteringspunkter, sagsnr. 11/524
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé
24. Næste møde, sagsnr. 11/524
Bestyrelsen godkendte, at næste møde holdes onsdag den 13. april 2011
kl.16.00 (dagen før generalforsamlingen).

Resumé
25. Eventuelt, sagsnr. 11/524
-

Resumé
-

