Medlemmerne af
Danske Regioners bestyrelse
m.fl.

27-04-2011
Sagsnr. 11/658
Annette BudtzJørgensen
Tel.: 3529 8263
E-mail: abj@regioner.dk

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse onsdag den 13-04-2011 kl. 16:00

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:
Regionsdirektører

Mikkel Hemmingsen, Per Christiansen

Deltagere fra POK, LC, SIF, GIB, KHE, JWI, BKJ, IH (referent)
sekretariatet:

Side 2

1. Formandens meddelelser, sagsnr. 11/658
Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

Resumé
Uddybende notat om apotekersektoren
Bestyrelsen efterspurgte på sit seneste møde et uddybende notat om apotekersektoren. Det er sendt til bestyrelsen 13. april 2011 og ligger på bordene.
Regeringens 2020-planen
Regeringen præsenterede i går sin 2020-plan. Den redegør for, hvordan den
har tænkt sig at bringe den offentlige økonomi i balance. Planen bygger oven
på genopretningsplanen. Den har dermed ikke indflydelse på den regionale
økonomi før i 2014. Fra 2014-2020 får sundhedsområdet andel i en offentlig
udgiftsvækst på 4 mia. kr. om året. Selve 2020-planen finansieres af reformer
om tilbagetrækningsalder, SU, førtidspension og fleksjob. derudover foreligger en massiv besparelse i Forsvaret på over 2 mia. kr. 2020-planen suppleres
af et nyt lovforslag om bedre offentlig udgiftsstyring. Det nye lovforslag indeholder:
•
•

•

Sektorfordelte udgiftslofter, der vedtages i Folketinget (FT) og gælder
for en firårig periode
Økonomiske sanktioner, hvis ikke sektorerne holder sig inden for udgiftsloftet. For regionernes vedkommende vil sanktionerne blive administreret af Indenrigs- og sundhedsministeriet (ISM). Loftet er økonomiaftalen
Der igangsættes et fælles økonomistyringsprojekt i samarbejde med
KL og Danske Regioner

Sammendrag af planen er sendt til bestyrelsen den 13. april 2011 og ligger på
bordet.
Regeringens Konkurrencepakke af 11. april 2011
Regeringen og forligspartierne har indgået en aftale, der skal styrke konkurrencen og fremme produktiviteten, både i den private og offentlige sektor.
Regionerne er generelt positive over for øget konkurrence, udbud, fælles indkøb osv. Det vil være relevant, at regionerne deltager i aktiviteter, der skal
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udmønte aftalen, fx udvalgsarbejde om at forenkle og smidiggøre udbudsreglerne.
Der er flere konkrete initiativer i konkurrencepakken af væsentlig betydning
for regionerne. Vi er f.eks. tilfredse med analysen af liberalisering af praksissektoren og medicinsalget. Desuden er det positivt, at regeringen vil arbejde
for at forenkle EU-udbudsdirektiverne, deriblandt hæve tærskelværdien for,
hvornår udbud skal konkurrenceudsættes efter EU reglerne. Omvendt bliver
der endnu engang lagt op til øget bureaukrati og svækkelse af regionernes styringsmuligheder via nye regler, bl.a. om pligt til konkurrenceudsættelse af udvalgte opgaver.
Forligspartierne vurderer, at konkurrencepakken kan forøge væksten i det private erhvervsliv med ca. 1 pct. Der opstilles ikke et samlet mål for, hvad initiativerne kan give af bruttoværditilvækst i den offentlige sektor eller effekten
på det samlede offentlige forbrug. Den vil nok isoleret set være ret begrænset.
Et uddybende notat er delt rundt.
Indenrigs- og sundhedsministerens svar på Danske Regioners anmodning
om frigivelse af sundheds-it pulje for 2011
Danske Regioner har modtaget svar på anmodning om frigivelse af sundhedsit puljen for 2011 på i alt 50 millioner kroner. I anmodningen udgør fællesregionale udgifter 19,5 millioner kroner, mens regionale udgifter til nødvendig
konsolidering af billeddiagnostiske it-systemer og teknisk implementering af
et interregionalt billedindeks udgør 30,5 millioner kroner.
Af indenrigs- og sundhedsministerens svar fremgår det, at de 19,5 millioner
kroner umiddelbart vil blive udbetalt i henhold til bloktilskudsnøglen under
den normale tilsynsforpligtelse. De sidste 30,5 millioner kroner beder indenrigs- og sundhedsministeren yderligere kvalificering af med henblik på udbetaling i starten af andet halvår i 2011.
Samtidig lægger indenrigs- og sundhedsministeren op til at drøfte de fremadrettede principper for udbetaling af sundheds-it puljen.
Det indstilles, at Danske Regioners formandskab besvarer ministerens
spørgsmål, herunder bl.a. en yderligere kvalificering af business casen for det
interregionale billedindeks.
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2. Godkendelse af åbent referat af møde 31-03-2011 i Danske Regioners
bestyrelse, sagsnr. 11/658
Bestyrelsen godkendte referatet.

Resumé
3. Henvendelse fra KL om manglende udredning og behandling af psykisk syge med et misbrug - og ministerens svar til KL, sagsnr. 11/491
Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner svarer KL:
At der med afsæt i ministerens svar er behov for, at kommuner og regioner
styrker samarbejdet om indsatsen for mennesker med psykisk lidelse og et alkohol- og eller stofmisbrug. Danske Regioner ser frem til drøftelsen.
At Danske Regioner er enige med KL i, at ansvaret for mennesker med både
en psykisk lidelse og et misbrug bør samles i det psykiatriske behandlingssystem.

Resumé
KL har bedt Danske Regioner tilkendegive, hvordan misbrugere med psykiske
lidelser kan sikres psykiatrisk udredning og behandling. KL mener, at mange
med dobbeltdiagnose afvises i psykiatrien med henvisning til deres misbrug.
KL understreger i sit brev, at behandlingsansvaret for målgruppen påhviler
psykiatrien. Brevet er sendt i kopi til indenrigs- og sundhedsministeren.
Ministeren har svaret KL, at ansvarsfordelingen i lovgivningen er klar. Det vil
sige, at:
• Kommunerne har ansvaret for misbrugsbehandling.
• Regionerne har ansvaret for psykiatrisk behandling.
Det er ifølge ministeren op til regionerne og kommunerne at sikre et godt
samarbejde om det samlede behandlingsforløb, så der både tages hånd om den
psykiske sygdom og misbruget.
Danske Regioner har tilsluttet sig anbefalingen fra Udvalget om retspsykiatri
om at samle misbrugsbehandling af retspsykiatriske patienter i psykiatrien.

4. Resultater fra Borgertopmøderne i kort form , sagsnr. 09/2069
Bestyrelsen godkendte notatet.
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Resumé
Teknologirådets analyse af resultaterne fra borgertopmøderne samler borgernes pointer i 10 budskaber. Budskaberne omhandler blandt andet effekten af
behandlinger, krav til patienterne og lighed i sundhed.
Det er hensigten at sende notatet med budskaberne bredt ud til Folketing,
kommunalpolitikere, faglige organisationer og patientorganisationer. Regionsrådene får notatet med en opfordring til at drøfte borgertopmøderne, resultaterne og opfølgning.
5. Opsamling på regionernes effektiviseringsplan - Mindre spild, mere
sundhed, sagsnr. 10/1027
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé
Det er en stadig større udfordring for regionerne at nå de årlige produktivitetskrav på 2 procent, som regeringen stiller krav om ved økonomiforhandlingerne. For at imødekomme en del af dette krav har regionerne vedtaget en effektiviseringsplan. Med planen forpligter regionerne hinanden på at effektivisere
for 370 millioner kroner i 2011 og 840 millioner kroner i 2012. Fra 2011 til
2013 vil regionernes fælles initiativer bidrage til over 2½ milliarder kroner i
effektiviseringer. Det betyder mindre spild og mere sundhed for pengene.
De første tilbagemeldinger fra regionerne viser, at det første mål om 370 millioner kroner i 2011 bliver nået. Der er desuden meget positive forventninger
til yderligere effektiviseringer i 2012, så også målet om 840 millioner kroner i
effektiviseringer nås.

6. Næste møde, sagsnr. 11/658
Bestyrelsen godkendte, at næste møde i Danske Regioners bestyrelse holdes
torsdag den 12. maj 2011 kl. 11.00.

Resumé
7. Eventuelt, sagsnr. 11/658
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