Lovprogram for Folketingssamlingen 2013/14. Forslag af særlig regional interesse

Ministerium/Lovforslag (tekst fra lovprogrammet)
BESKÆFTIGELSESMINISTEREN
Ændring af lov om arbejdsmiljø og lov om indretning mv. af
visse produkter (Obligatorisk digital kommunikation) (Nov II)
Forslaget vedrører digital kommunikation i forbindelse med lov om
arbejdsmiljø mv. Forslaget skal ses i sammenhæng med regeringens
målsætning om, at al kommunikation mellem borgere, virksomheder
og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af 2015.

Danske Regioner
7. oktober 2013

Bemærkninger
Lovændringen omhandler obligatorisk digital kommunikation
og udspringer af planen om at frigøre ressourcer til bedre
kernevelfærd samtidig med, at servicen moderniseres og gøres
mere fleksibel. Det er derfor et mål, at den kommunikation,
hvor det er muligt, foregår digitalt. Der skal være fuld digital
kommunikation i 2015.
Kontaktperson:
Malene Vestergaard Sørensen, mvs@regioner.dk

Lovgivning vedrørende barselsbonus (Dec II)
Formålet med forslaget er at understøtte en mere lige benyttelse af
forældreorloven mellem mænd og kvinder. Forslaget indfører en
barselsbonus til de familier, hvor begge forældre tager mindst 4 ugers
forældreorlov. Bonussen udgør 100 kr. skattefrit for én dag, hver
gang begge forældre hver holder en orlovsdag udover 4 uger.

På baggrund af rapporten fra udvalget om øremærket barsel
har regeringen valgt at foreslå en ligestillingsbonus med
henblik på, at forældreorloven fordeles bedre mellem
forældrene. Ordningen skal være tidsbegrænset og gælde for
børn født i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2015.
Kontaktperson:
Malene Vestergaard Sørensen, mvs@regioner.dk

Ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder (Kønsopdelt
lønstatistik) (Dec II)
Formålet med forslaget er at tilvejebringe information om eventuelle
lønforskelle inden for sammenlignelige arbejdsfunktioner og dermed
bidrage til mindre lønforskelle på disse områder. Forslaget indebærer,

På det regionale område er der allerede kønsopdelte
lønstatistikker inden for alle områder. Disse er aftalt med
organisationerne som en del af Aftale om statistikgrundlag for
de lokale lønforhandlinger og udveksles elektronisk.

at flere virksomheder end i dag omfattes af reglerne om kønsopdelt
lønstatistik. Der er gennemført en analyse af forslagets administrative
konsekvenser for virksomhederne, der viser, at forslaget ikke vil få
væsentlige byrder for virksomhederne. Lovforslaget følger op på
regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober
2011.

På baggrund heraf er det ikke forventningen, at lovforslaget vil
få betydning for regionerne.
Derudover skal det bemærkes, at Danske Regioner i efteråret
2012 på opfordring fra Beskæftigelsesministeriet gav input til
en opdatering af lovbemærkningerne i relation til det regionale
område.
Kontaktperson:
Jesper Tørslev-Thomsen, jni@regioner.dk

Lovgivning vedrørende en ny sygedagpengemodel (Dec II)
Lovforslaget vedrører en forventet kommende politisk aftale om en
ny sygedagpengemodel. Lovforslaget følger op på
regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen”
fra oktober 2011.

Regeringen ønsker at indføre en ny sygedagpengemodel, der
indebærer, at varighedsbegrænsningen på sygedagpenge bliver
afskaffet, så ingen sygemeldte risikerer at stå uden forsørgelse.
Den nye sygedagpengemodel betyder, at alle sygemeldte
fremover skal have revurderet deres sag efter seks måneder
frem for efter tolv måneder, som det sker i dag.
Hvert år mister ca. 8.000 personer retten til sygedagpenge som
følge af varighedsbegrænsningen på 12 måneder. Hovedparten
modtager efterfølgende en anden offentlig forsørgelse, mens
en mindre gruppe på ca. 1.400 berørte personer er uden
lønindkomst eller anden offentlig forsørgelse.
I forbindelse med reformen af førtidspensions- og fleksjobordningen indførtes et rehabiliteringsteam i alle kommuner.
Ved en kommende reform af sygedagpengereglerne vil man
efter al sandsynlighed beslutte at alle langvarige sygedagpengesager ligeledes skal behandles i rehabiliteringsteamet.
Regionerne er repræsenteret med en sundhedskoordinator, som
udgår fra en klinisk funktion. Sundhedskoordinatorens opgave
er at levere sundhedsfaglige rådgivning og vejledning.
Rehabiliteringsteamet behandler alle sager om ressourceforløb,

fleksjob og førtidspension.
Lovforslaget har ikke været i høring endnu.
Kontaktpersoner:
Nikolaj Krogh Jensen, nkj@regioner.dk
Mette Holm Sørensen, mhs@regioner.dk
Ændring af udlændingeloven m.fl. love (International
rekruttering mv.) (Feb II)
Lovforslaget vedrører en række initiativer med henblik på at forbedre
vilkårene for at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft fra udlandet.
Regeringen har nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe som
grundlag for udarbejdelsen af lovforslaget. Forslaget følger op på
regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober
2011.

Det fremgår af regeringsgrundlaget, at international rekruttering skal bidrage til at skabe øget arbejdsudbud.
I en regional kontekst er international rekruttering primært
fokuseret på at rekruttere speciallæger til sygehusene uden for
universitetsbyerne. Det vurderes dog, at der næppe vil være et
stort behov for udenlandsk arbejdskraft fremadrettet.
Imidlertid er det ønskeligt, at reglerne om rekruttering er
smidige og på den baggrund fremstår forslaget relevant.
Kontaktpersoner:
Anne T. Christensen, atc@regioner.dk
Jane Brodthagen, jnb@regioner.dk

Lovgivning vedrørende den samlede beskæftigelsesindsats
(Opfølgning på Carsten Koch-udvalget) (Mar II)
Regeringen har nedsat et udvalg, der skal komme med anbefalinger
til en reform af den aktive beskæftigelsesindsats. Formålet er at skabe
en beskæftigelsesindsats, som er jobnær og tager udgangspunkt i den
enkelte ledige. Der vil på denne baggrund blive tale om at fremsætte
lovgivning på området.

Ifølge forslag til ny lov om erhvervsfremme og regional
udvikling, skal den regionale vækst- og udviklingsstrategi
redegøre for regionale udviklingsvilkår, herunder også
uddannelse og beskæftigelse. Indsatsen understøttes blandt
andet af EU’s strukturfondsmidler. Danske Regioner har
tidligere besluttet at arbejde for, at vækstfora tildeles ansvaret
for at koordinere de tre politikområder regionalt: Erhvervsudvikling, uddannelse og beskæftigelse. Ekspertudvalget om
kvalifikationsbehov
i
forbindelse
med
offentlige
anlægsinvesteringer (Leo Larsen Udvalget) anbefaler også en
øget regional koordinering af implementeringen af de tre
indsatsområder.

Kontaktperson:
Anja Storgaard, ast@regioner.dk
ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN
Ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske
Regionalfond og Den Europæiske Socialfond (Tilpasning af
reglerne for administration af strukturfondsforordningerne)
(Okt I)
Lovforslagets formål er at fastlægge rammerne for administrationen
af tilskud til Danmark fra Den Europæiske Regionalfond
(Regionalfonden) og Den Europæiske Socialfond (Socialfonden)
i overensstemmelse med EU-reguleringen vedrørende disse
strukturfonde samt medfinansiering heraf.
Ændring af lov om administration af forordning om oprettelse af
en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS)
(Tilpasning af reglerne for administration af EGTSforordningen) (Okt I)
Lovforslagets baggrund er en ændring af forordning nr. 082/2006/EF
fra juli 2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt
samarbejde (EGTS), som er under forhandling i EU. Formålet med en
EGTS er at lette og fremme et grænseoverskridende, tværnationalt og
interregionalt samarbejde mellem dens medlemmer. Gruppens
medlemmer er medlemsstater, regionale og lokale myndigheder
og/eller et offentligretligt organ efter eget valg. Forslaget vedrører
især registrering af EGTS, godkendelsesprocedurerne samt frister for
medlemsstaternes godkendelse af aftaler.
Ændring af lov om erhvervsfremme og forskellige andre love
(Nov II)
Lovforslaget har især til formål at styrke sammenhængen og
gennemslagskraften i den regionale erhvervsindsats. Ændringerne
vedrører bl.a. regionsrådets og de regionale vækstforas opgaver
herunder etableringen af en ny regional vækst- og udviklingsstrategi
samt nye opgaver for Danmarks Vækstråd. Forslaget indebærer

Loven regulerer regionernes administration af EU-midler fra
Socialfonden og Regionalfonden. Danske Regioner har sendt
høringssvar den 3. september 2013. Loven medfører ikke
merudgifter for regionerne.
Kontaktperson:
Michael Koch-Larsen, mkl@regioner.dk

Loven er en tilpasning af gældende dansk lovgivning og følger
af den nye EGTS-forordning, der træder i kraft fra 2014. Ingen
danske regioner gør pt. brug af muligheden for at indgå i en
EGTS. Danske Regioner har sendt høringssvar den 15. august
2013.
Kontaktperson:
Michael Koch-Larsen, mkl@regioner.dk

Lovændringerne er en konsekvens af den politiske aftale om,
at den regionale udviklingsplan samles med den regionale
erhvervsudviklingsstrategi i en ny regional vækst- og
udviklingsstrategi, som forankres i Lov om erhvervsfremme og
regional udvikling.
Regionerne

udarbejder

den

nye

regionale

vækst-

og

endvidere, at regionerne får samme muligheder som kommunerne for
at udføre opgaver for andre offentlige myndigheder. Forslaget følger
op på evalueringen af kommunalreformen fra 2013.

udviklingsstrategi. De regionale vækstfora udarbejder et
udkast til de erhvervs- og vækstrettede dele af strategien. Den
nye strategi indeholder alle emnerne i de hidtidige regionale
udviklingsplaner.
Der skal være en tæt sammenhæng mellem den statslige,
regionale og kommunale indsats for vækst og udvikling.
Kommunerne skal forholde sig til den regionale vækst- og
udviklingsstrategi i relevante kommunale strategier, herunder i
erhvervsudviklingsindsatsen og strategierne for kommuneplanlægningen.
Lovforslaget er sendt i høring med frist den 23. oktober 2013.
Kontaktpersoner:
Lone Vingtoft, lvi@regioner.dk
Michael Koch-Larsen, mkl@regioner.dk

FINANSMINISTEREN
Ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger,
anmeldelser og anmodninger til offentlige myndigheder
(Overgang til obligatorisk digital selvbetjening for borgere
i bølge 3) (Feb II)
Forslaget vedrører 3. del af lovgivningen om obligatorisk digital
selvbetjening, når borgere henvender sig til det offentlige. Forslaget
følger op på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 fra
august 2011, aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi
for 2014 samt på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen”
fra oktober 2011.
Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og
regioner for finansåret 2018 (Aug II)
Der fremsættes samtidig med fremsættelsen af finanslovforslaget
lovforslag om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og
regioner for finansåret 2018, jf. budgetlovens § 6, stk. 1.

Sigtet med lovændringen er at muliggør en digitalisering af
visse offentlige forvaltningsområder, så disse kan baseres på
elektroniske selvbetjeningsløsninger. Områderne i bølge 3
omfatter kun statsforvaltningen og kommunale områder, men
ikke regionale områder.
Kontaktperson:
Mette Grønholt Harbo, mha@regioner.dk

Lovforslaget er en konsekvens af budgetloven fra 2012,
hvorefter der fremover fastsættes udgiftslofter for stat,
kommuner og regioner. Udgiftslofter for 2014-2017 er
vedtaget i sidste folketingssamling, og der vedtages herefter
som et led i finanslovforhandlingerne et årligt udgiftsloft for

det efterfølgende år, det vil sige 2018 i folketingssamlingen
2013/14 og så fremdeles.
Kontaktperson:
Jeppe Hedegaard Munck, jhm@regioner.dk
MILJØMINISTEREN
Ændring af lov om råstoffer (Opfølgning evaluering af
kommunalreformen) (Feb II)
Lovforslaget overfører kompetencen til at meddele tilladelse til samt
føre tilsyn med indvinding af råstoffer på land fra
kommunalbestyrelsen til regionsrådet. Lovforslaget følger op på
evalueringen af kommunalreformen fra 2013.

Med overdragelsen af tilladelseskompetencen til regionerne
samles hele forvaltningen af råstofområdet hos regionerne.
Lovforslaget har ikke været i høring endnu, men det forventes
at ske i perioden medio november – ultimo december 2013.
Lovforslaget forventes at blive fremsat i folketinget ultimo
februar 2014 med ikrafttrædelse 1. juli 2014.
Med overdragelsen følger som udgangspunkt den økonomiske
ramme som kommunerne blev tildelt på råstofområdet ved
kommunalreformen i 2006.
Kontaktperson:
Morten Sørensen, mso@regioner.dk

MINISTEREN FOR FORSKNING, INNOVATION OG
VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
Ændring af lov om professionshøjskoler for videregående
uddannelser og lov om Danmarks Evalueringsinstitut og om
ophævelse af lov om uddannelsen til professionsbachelor som
pædagog (Ændringer som følge af ny pædagoguddannelse) (Okt
I)
Lovforslaget ophæver lov om uddannelsen til professionsbachelor
som pædagog. Fremover vil uddannelsen blive reguleret i en
bekendtgørelse udstedt med hjemmel i lov om
erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Aftalen om en ny pædagoguddannelse betyder, at der fremover
vil være et grundforløb samt tre specialiseringsretninger,
herunder en retning om social- og specialpædagogik.
Lovforslaget betyder, at den hidtidige lov om pædagoguddannelsen ophæves, og at uddannelsen fremover, som
alle andre professionsbacheloruddannelser, skal reguleres via
en bekendtgørelse. Den kommende bekendtgørelse vil blandt
andet indeholde fremtidige kompetencemål.

Der er nedsat seks nationale arbejdsgrupper - en om
grundfaglighed, en for hver af specialeretningerne, en om
tværprofessionelle kompetencer og en om bachelorprojektet,
som i efteråret 2013 skal udarbejde kompetencemål. Der er
regionale repræsentanter i arbejdsgruppen om pædagogernes
grundfaglighed samt arbejdsgruppen om social- og
specialpædagogik. Danske Regioner er repræsenteret i
referencegruppen. Det forventes, at arbejdet med kompetencemålene og bekendtgørelsen er færdigt før jul 2013.
Kontaktperson:
Mette Holm Sørensen, mhs@regioner.dk
Lov om Danmarks Innovationsfond (Jan II)
Lovforslaget vedrører etableringen af en ny innovationsfond –
Danmarks Innovationsfond. Forslaget følger op på regeringens
innovationsstrategi ”Danmark Løsningernes Land” fra december
2012.

Fonden får ansvar for strategisk forskning, innovation og
teknologiudvikling. Fonden skal etableres ved at
sammenlægge tre eksisterende råd: Det Strategiske
forskningsråd, Rådet for Teknologi og Innovation og
Højteknologifonden. Den nye fond skal ledes af en uafhængig
bestyrelse med eget sekretariat.
Kontaktperson:
Kenneth H. Sørensen, khs@regioner.dk

MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE
Ændring af sundhedsloven og lov om klage- og
erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Gennemførelse af
dele af direktiv 2011/24/EU om patientrettigheder i forbindelse
med grænseoverskridende sundhedsydelser mv.) (Okt I)
Lovforslaget implementerer direktiv 2011/24/EU om
patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende
sundhedsydelser. Direktivet vedrører, hvilke sundhedsydelser en
borger kan benytte i andre EU-lande med offentlig finansiering fra
bopælslandet, og hvilke betingelser der knytter sig hertil.

Lovforslaget indebærer nye opgaver for regionerne, som både
vedrører danske patienter, som søger behandling i udlandet og
udenlandske patienter, som søger behandling i Danmark.
Patientkontorerne er udpeget til at varetage den overordnede
vejledningsindsats. Vejledningsindsatsen omfatter begge
grupper patienter.
Sygehusene får desuden til opgave, under visse betingelser, at
behandle udenlandske patienter, som mod betaling ønsker

behandling i Danmark.
Der er nedsat en tværregional arbejdsgruppe til at forberede
implementeringen af den nye lov.
Danske Regioner har rejst en DUT-sag med henblik på, at
regionerne kompenseres for de merudgifter, der er forbundet
med loven.
Kontaktpersoner:
Jane Brodthagen, jnb@regioner.dk
Pernille Moll, pmo@regioner.dk
Ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse behandling,
diagnostik og forskning mv., vævsloven, børneloven og lov om
børns forsørgelse (Assisteret reproduktion som terminologi,
dispensationsmulighed vedr. opbevaringstid for æg, samtykke
til behandling samt udvidelse af kredsen af ansvarlige for
indberetning af alvorlige uønskede hændelser og bivirkninger i
form af genetisk sygdom mv.) (Okt I)
Lovforslaget vedrører en ændring af lovens terminologi fra ”kunstig
befrugtning” til ”assisteret reproduktion”, dispensationsmulighed i
forbindelse med forlængelse af frysetid for nedfrosne æg samt
justering af samtykkereglerne bl.a. som konsekvens af ændringerne af
børneloven om medmoderskab mv., jf. L 207 2012/13. Det foreslås
endvidere at udvide vævslovens krav om indberetning af genetisk
sygdom hos et barn født ved hjælp af sæd eller æg fra donor
(”alvorlig bivirkning”) og hos en donor af sæd eller æg (”alvorlig
uønsket hændelse”) til at omfatte sundhedspersoner, der har barnet
eller den voksne i patientbehandling.
Ændring af sundhedsloven (Opfølgning på evaluering af
kommunalreformen vedrørende styrkelse af sundhedsaftaler og
regionsråds muligheder for at samarbejde med offentlige
myndigheder og private virksomheder) (Okt II)

Ændringerne betyder for det første, at terminologien fremover
skal være ”assisteret reproduktion” i stedet for ”kunstig
befrugtning”. Dernæst er der nu mulighed for at opbevare
nedfrosne æg i længere tid (end fem år) - men kun på lægelig
indikation. Endelig er der sket en udvidelse af kredsen af
sundhedspersoner, der skal indberette alvorlige bivirkninger
ved behandling med donorsæd eller –æg (f.eks. genetisk
sygdom). Danske Regioner afgav et positivt høringssvar til
lovforslaget.
Kontaktperson:
Susan Colding, sco@regioner.dk

Danske Regioner har afgivet høringssvar om ændring af
sundhedsloven. Ændringen kommer som opfølgning på
evalueringen af kommunalreformen. Danske Regioner kan
generelt set støtte de foreslåede ændringer af sundhedsloven.

Lovforslaget vedrører – som opfølgning på evalueringen af
kommunalreformen fra 2013 og regeringens sundhedspolitiske udspil
fra maj 2013 – en styrkelse af sundhedsaftalerne mellem regionerne
og kommunerne, herunder at der fremadrettet skal være fem
sundhedsaftaler (én i hver region) samt, at der skal fastsættes nye
obligatoriske indsatsområder for sundhedsaftalerne. Forslaget
indebærer desuden, at regioners deltagelse i selskaber mv. ikke
længere kræver forudgående ministergodkendelse.

Regionerne får mulighed for at samarbejde med offentlige
myndigheder og private virksomheder om opgaver efter
sundhedsloven, og man sigter på at styrke sundhedsaftalerne.
De ændringer der kommer vedrørende genoptræning, kræver
ikke lovændring, men en opdatering af vejledningen. Det
forventes at dette håndteres på administrativt niveau.
Ændringerne indebærer blandt andet, at sygehusenes
kompetencer
til
at
beskrive
genoptræningsog
rehabiliteringsbehovet for gruppen af borgere med meget
omfattende og komplekse styrkes, mens det administrative
arbejde i forbindelse med genoptræningsplanen for borgere
med mindre komplekse behov reduceres.
Kontaktpersoner:
Birgitte Harbo, bih@regioner.dk
Andrea Grandelag, agr@regioner.dk

Ændring af sundhedsloven (Udrednings- og behandlingsret i
psykiatrien) (Nov II)
Lovforslaget indebærer, at der indføres den samme udrednings- og
behandlingsret for patienter med psykisk sygdom, som for patienter
med fysisk sygdom. Forslaget indfaser udrednings- og
behandlingsretten over to år henholdsvis fra 1. september 2014 og 1.
september 2015. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et
Danmark, der står sammen” fra oktober 2011 og aftalerne om
regionernes økonomi for 2013 og 2014.

Der er i august 2013 sat gang i arbejdet med at udarbejde
udredningspakker for voksenpsykiatrien med henblik på at
regionerne kan implementere udrednings- og behandlingsretten. Monitorering af udredningspakkerne vil ligeledes blive
etableret i efteråret 2013. Pakkerne samt monitorering forventes færdig med udgangen af 2013, så de kan pilottestes i
Region Syddanmark januar-marts 2014.
Der er derudover en række øvrige spørgsmål vedrørende
udrednings- og behandlingsretten, som der vil blive taget
stilling til og arbejdet med frem til foråret 2014. Alle opgaver
vedrørende udrednings- og behandlingsretten er placeret i
Styregruppe for pakkeforløb.
Kontaktperson:

Bodil Bjerg, bbj@regioner.dk
Ændring af lov om lægemidler, lov om medicinsk udstyr samt lov
om apotekervirksomhed
(Nov II)
Lovforslaget gennemfører anbefalinger fra en arbejdsgruppe om
regulering af samarbejdet mellem sundhedspersoner og lægemiddelog medicoindustrien. Lovforslaget gennemfører også EU-direktiver
om bekæmpelse af forfalskede lægemidler i den legale
forsyningskæde (2011/62/EU) (transitkontrol) og om
lægemiddelovervågning (2012/26/EU). Forslaget præciserer
endvidere reglerne om markedsføringstilladelser. Endelig indeholder
forslaget en række mindre ændringer til lov om apotekervirksomhed.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse offentligjorde i juni
2013 rapporten ”Forslag til regulering af sundhedspersoners
samarbejde med lægemiddel- og medicoindustrien”, som
Danske Regioner har været med til at udarbejde og
efterfølgende støttet op om i høringssvar. Lovforslaget som
gennemfører rapportens anbefalinger skal sikre, at samarbejdet
mellem læger og industri foregår inden for myndighedsregulerede rammer.
Der iværksættes med lovforslaget tiltag for at bekæmpe
risikoen for, at forfalskede lægemidler kommer ind i den
lovlige forsyningskæde for lægemidler, og hermed når frem til
patienter og andre medicinbrugere.
Kontaktpersoner:
Thomas Birk Andersen, tad@regioner.dk
Ann Vilhelmsen, avi@regioner.dk

Ændring af sundhedsloven (Forbedret tilslutning til
børnevaccinationsprogrammet mv.) (Dec I)
Lovforslaget indebærer, at Statens Serum Institut kan anvende
oplysningerne i Det Danske Vaccinationsregister som grundlag for at
sende påmindelser til forældre, der ikke i tide lader deres børn
vaccinere. Formålet med forslaget er at øge tilslutningen til det
danske børnevaccinationsprogram og vaccinationsprogrammer
tiltænkt børn i særlige risikogrupper. Forældre, der ikke ønsker at
modtage en påmindelse om manglende vaccination, vil kunne give
Statens Serum Institut meddelelse herom.

Påmindelser til børnevaccinationer har været drøftet tidligere,
og det har været opfattelsen, at det var en opgave for
regionerne. Der blev i 2011 i satspuljeaftalen afsat 1 million
kroner årligt til indkaldelse og opfølgning på vaccinationer og
børneundersøgelser. Danske Regioner har dog påpeget, at det
vil være væsentligt dyrere, idet det kræver både et
indkaldelsessystem og en systematisk personlig opfølgning på
de børn der ikke møder op i praksis.
Danske Regioner har peget på at Statens Serum Institut havde
mulighed for at udsende information til forældrene om
påmindelse til vaccination via vaccinationsdatabasen. Dette
ville betyde systematisk påmindelse, men vil ikke løse
problemerne med personlig opfølgning hos egen læge.

Kontaktperson:
Maja Barfod Hørsving, mbh@regioner.dk
Ændring af lov sundhedsloven, lov om patientforsikring, lov om
erstatning for lægemiddelskader, lov om klage- og
erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov
om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig
virksomhed (Modernisering af reglerne om patienters retsstilling
og offentliggørelse af Sundhedsstyrelsens rapporter som led i
tilsyn med kosmetiske behandlingssteder og private sygehuse,
klinikker mv.mv.) (Jan II)
Lovforslaget vedrører en modernisering og opdatering af en række
regler i sundhedsloven om patienters retsstilling. Forslaget indebærer
også, at Lægemiddelskadeankenævnet nedlægges som selvstændigt
nævn, og at ankesagerne overføres til Patientskadeankenævnet.
Forslaget vedrører endvidere forældelsesreglerne i
patientforsikringslovgivningen samt indberetningspligten ved
gentagne erstatningsudbetalinger i lov om klage- og
erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Lovforslaget
indebærer endelig, at Sundhedsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler
om offentliggørelse af resultatet af styrelsens tilsyn med klinikker,
hvor autoriserede, registrerede sundhedspersoner udfører kosmetisk
behandling, samt med private sygehuse, klinikker og praksisser.
Ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om
rettens pleje (Feb II)
Der er som opfølgning på regeringsgrundlaget nedsat et
psykiatriudvalg, som skal komme med anbefalinger til, hvordan
behandlingen af mennesker med sindslidelse tilrettelægges
og gennemføres bedst muligt, herunder i forhold til anvendelse af
tvang i psykiatrien. Udvalget forventes at fremlægge sin rapport i
begyndelsen af oktober. Forslaget vil følge op på udvalgets
anbefalinger.

Danske Regioner har endnu ikke fået lovforslaget i høring og
er ikke bekendt med det nærmere indhold af lovforslaget.
Kontaktperson:
Jane Brodthagen, jnb@regioner.dk

Regeringens psykiatriudvalg har offentliggjort sin rapport den
4. oktober 2013.
Psykiatriudvalget har fremlagt seks anbefalinger. Heraf
vedrører de tre opfordringer til kommuner og regioner om at
forebygge tvang gennem kompetenceudvikling og ledelsesfokus.
Der er herudover anbefalinger om, at der






Fastsættes ambitiøse nationale mål for reduktion af
tvang. De fælles mål og opfølgning herpå forventes at
indgå i drøftelserne om regionernes økonomi.
Vedtages en moderniseret psykiatrilov.
Moderniseringen forventes blandt andet at omfatte
præciseringer vedrørende medicinering og mindreåriges retsstilling, lempet adgang til undersøgelse af
patientstuer, anvendelse af forhåndstilkendegivelser,
patientrettigheder og ændringer vedrørende Det
Psykiatriske Patientklagenævn.
Gennemføres forsøg med fikseringsfri og tvangsfri
afsnit. Umiddelbart forventes forsøgsordningen udmøntet som satspuljeprojekter, og det er uvist, om det
vil medføre lovændringer.

Kontaktperson:
Mikkel Lambach, mkl@regioner.dk
Ændring af lov om apoteksvirksomhed (Mar II)
Forslaget vedrører en modernisering af apotekssektoren, som har til
formål at sikre, at apotekerne drives med fokus på tilgængelighed for
borgerne, patientsikkerhed, lave priser og rådgivning om medicin.

Indholdet af lovændringen er fortsat ukendt, da regeringen
endnu ikke har offentliggjort resultatet af det igangværende
tværministerielle arbejde, som skal lægges til grund for
regeringens holdning til, i hvor stort omfang apotekersektoren
skal moderniseres eller liberaliseres.
Kontaktpersoner:
Ann Vilhemsen, avi@regioner.dk
Thomas Birk Andersen, tad@regioner.dk

Ændring af sundhedsloven og lov om kunstig befrugtning (Mar
II)
Der er som opfølgning på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står
sammen” fra oktober 2011 nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe
vedrørende juridisk kønsskifte. Arbejdsgruppen forventes at
fremlægge sin rapport ved årsskiftet. Der kan på denne baggrund

Indholdet i lovforslaget kendes endnu ikke.
Kontaktperson:
Susan Colding, sco@regioner.dk

blive tale om at fremsætte lovforslag på området.
SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTEREN
Ændring af lov om social service (Opfølgning på evalueringen af
kommunalreformen) (Feb II)
Forslaget indebærer oprettelse af en national koordinationsstruktur
vedrørende tilbud til de mest specialiserede målgrupper, en revision
af lovens takster for tilbud og ydelser, regler om begrænsninger i
kommunernes overtagelse af regionale tilbud, samt at VISO overtager
ansvaret for specialrådgivningsydelser. Forslaget følger op på
evalueringen af kommunalreformen fra 2013.

Som opfølgning på kommunalreformen skal der etableres en
ny national koordinationsstruktur. Socialstyrelsen får
kompetencer til at udpege målgrupper eller særlige indsatser,
hvor der er behov for øget koordination eller planlægning
mellem kommunerne for at sikre udbuddet af specialiserede
indsatser og at videreudvikle viden på området. For hver
region skal kommunerne afrapportere i fællesskab til
Socialstyrelsen, hvordan de vil tilrettelægge og organisere
indsatsen på de centralt udmeldte områder. Socialstyrelsens
behandling af afrapporteringerne skal ske i dialog med
kommunerne om deres løsningsforslag.
Hvis dialogen ikke er tilstrækkelig, får Socialstyrelsen
mulighed for at pålægge kommunerne at foretage en fornyet
behandling. Undtagelsesvis kan styrelsen pålægge en
kommune eller region et driftsansvar og dermed fastlægge en
tilbudsstruktur.
Der skal fremover være fælles regler om beregning af takster
for kommunale, regionale og private tilbud. Og taksterne skal i
højere grad fastsættes ved beskrivelse af grundydelse og
ydelsesenheder eventuelt kombineret i ydelsespakker.
Der vil derudover blive indført en regel om, at regionale tilbud
kun kan overtages én gang i hver valgperiode.
Endelig overtager VISO ansvaret for specialrådgivningsydelser.
Kontaktperson:
Mette Holm Sørensen, mhs@regioner.dk

Ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Justering
af reglerne om borgerstyret personlig assistance) (Feb II)
Det foreslås, at der foretages en række justeringer i reglerne om
kontant tilskud til ansættelse af hjælper (servicelovens § 95) og om
borgerstyret personlig assistance (servicelovens § 96). Formålet med
ændringerne er især at lette borgernes og kommunernes
administration af reglerne samt styrke kommunernes
styringsmuligheder på området.

TRANSPORTMINISTEREN
Lov om letbane i Ring 3 (Nov I)
Lovforslaget er en kombineret projekterings- og selskabslov.
Anlægsloven afventer, at der bliver udarbejdet en VVM-redegørelse lovforslag herom planlægges fremsat om 2 år, som et ændringsforslag
til nærværende lovforslag. Forslaget giver hjemmel til at stifte et
interessentselskab (Ring 3 Letbane I/S) bestående af
Transportministeriet, Region Hovedstaden og 11 kommuner i
Hovedstadsområdet. Selskabet skal anlægge en 27 km lang letbane
på Ring 3 fra Lundtofte i nord til Ishøj i syd med 27 stationer.
Lovforslaget vil endvidere indeholde bestemmelser om
interessentselskabet, herunder ejerfordelingen, bestyrelse,
beslutning om tiltrædelse af de indkomne bud, statens udtræden af
selskabet efter anlægget er færdigt og selskabets bestyrelse efter
statens udtræden mv. Forslaget skal ses i forlængelse af en
samarbejdsaftale mellem staten, Region Hovedstaden og de berørte
kommuner og udarbejdede rapporter senest ”Udredning om Letbane
på Ring 3” fra marts 2013.
Lov om projektering af en moderne jernbane (Jan II)
Lovforslaget bemyndiger transportministeren til at undersøge og
projektere de nødvendige anlæg til realisering af hurtigere rejsetider
på strækningen Ringsted – Hobro, herunder anlæg af en ny bane over
Vestfyn, en bro over Vejle Fjord, en ny bane Hovedgård – Aarhus og
hastighedsopgraderinger på de bestående banestrækninger.

Lovgivningen kan være relevant for regionerne i forhold til
respiratorpatienter, hvor borgeren har en borgerstyret personlig
assistance (BPA), og hvor en revision af reglerne kan få
betydning
for
regionernes
medfinansiering
i
de
hjælperordninger, hvor kommune og region har indgået en
aftale om en fælles hjælperordning.
Kontaktperson:
Jane Brodthagen,jnb@regioner.dk

Lovforslaget giver hjemmel til at stifte et selskab til anlæg af
letbanen. Region Hovedstaden vil være part i selskabet.
Kontaktperson:
Johan Nielsen, jon@regioner.dk

Lovforslaget vil være første skridt i en udmøntning af
Togfonden DK, som når investeringerne er implementeret vil
medføre hurtigere rejsetider på hovedtognettet i Danmark.
Kontaktperson:
Uffe Nielsen, uni@regioner.dk

Projekterne er et led i udmøntningen af Togfonden DK.
Ændring af lov om trafikselskaber (Feb II)
Lovforslaget forventes at indeholde justeringer af organiseringen af
den kollektive trafik i hovedstadsområdet og finansieringsmodellen
øst for Storebælt mv. Som følge af
buspassagerrettighedsforordningen indeholder forslaget også regler
om udpegning af et klageorgan og sanktioner i forhold til
overholdelse af forordningen. Endelig vil lovforslaget skabe
mulighed for, at trafikselskabet i region Nordjylland kan overtage
statens hidtidige trafikkøberansvar for lokaltrafik mellem Hobro og
Frederikshavn. Lovforslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et
Danmark, der står sammen” fra oktober 2011.

Lovforslaget forventes blandt andet at få konsekvenser for
Region Hovedstadens og Region Sjællands finansiering af
kollektiv busdrift (omlægning fra finansiering af administrationsudgifter til finansiering af omkostninger til drift af
flere busruter).
Desuden forventes lovforslaget at medføre dannelse af en
paraplyorganisation i forhold til de kundevendte aktiviteter i
Hovedstaden og på Sjælland.
Endelig forventes lovforslaget at skabe mulighed for større
fleksibilitet i statsligt og regionalt finansieret jernbanedrift
(samdrift mellem privatbaner og DSB) – i første omgang i
Region Nordjylland.
Kontaktpersoner:
Uffe Nielsen, uni@regioner.dk
Johan Nielsen, jon@regioner.dk

Jernbanelov (Feb II)
Hovedformålet med loven er at skabe en klar, enkel og operationel
jernbanelov, som indeholder de rammebetingelser, der er nødvendige
for at få flere passagerer og mere gods på skinnebåren trafik.

UNDERVISNINGSMINISTEREN
Ændring af lov om institutioner for almengymnasiale
uddannelser og almen voksenuddannelse mv. (Tilskud til særligt
tilrettelagte stx- og hf-forløb for elever og kursister med nedsat
psykisk funktionsevne) (Okt I)
Formålet med lovforslaget er at tilvejebringe hjemmel til at godkende
institutioner til supplerende tilskud til særligt tilrettelagte stx- og hfforløb for elever og kursister med nedsat psykisk funktionsevne.

Danske Regioner er på nuværende tidspunkt ikke bekendt med
lovforslagets indhold.
Kontaktperson:
Uffe Nielsen, uni@regioner.dk

Flere regioner har udviklet forløb for elever med nedsat
funktionsevne.
Kontaktperson:
Anja Storgaard, ast@regioner.dk

Lov om Råd for Ungdomsuddannelser (Feb II)
Forslaget indebærer, at der oprettes et uafhængigt Råd for
Ungdomsuddannelserne, der har til formål at følge, vurdere og
rådgive undervisningsministeren om emner af relevans for de
samlede ungdomsuddannelser. Rådet for de Gymnasiale Uddannelser
nedlægges.

Etableringen af rådet er i tråd med regionernes indsatser om at
betragte uddannelsesudfordringerne på tværs af ungdomsuddannelser. Danske Regioner har været repræsenteret på
embedsmandsniveau i Rådet for de Gymnasiale Uddannelser
og vil arbejde for at få en plads i det ny Råd for
Ungdomsuddannelser.
Kontaktperson:
Anja Storgaard, ast@regioner.dk

Lov om overførsel af de regionale lands- og landsdelsdækkende
undervisningstilbud til kommunerne (Feb II)
Forslaget vedrører overførslen af de regionale lands- og
landsdelsdækkende undervisningstilbud, der drives af regionsrådene i
henhold til lov om folkeskolen og lov om specialundervisning
for voksne, til kommunerne. Forslaget følger op på evalueringen af
kommunalreformen fra 2013.

Der er tale om en opfølgning
kommunalreformen fra 2013.

på

evalueringen

af

Teksten i lovprogrammet er ikke umiddelbart i overensstemmelse med regeringens opfølgning på evalueringen af kommunalreformen. I opfølgningen ”Bedre kvalitet og samarbejde”
fra juni 2013 konkluderes det således, at forsyningsansvaret
overføres til kommunerne, og at regionerne fortsat har en
forsyningspligt, således at regionerne fortsat kan drive
tilbuddene, hvis kommunerne ønsker det. Ordlyden i
lovforslaget kan læses som, at de lands- og landsdelsdækkende
undervisningstilbud med dette lovforslag automatisk overføres
til kommunerne.
Danske Regioner vil være opmærksom på dette i forbindelse
med høringen af lovforslaget.
Kontaktperson:
Helene Skude Jensen, hsj@regioner.dk

Lov om erhvervsuddannelser (Feb II)
Forslaget indebærer en grundlæggende ny erhvervsuddannelseslov
med væsentlige strukturelle og indholdsmæssige ændringer af
erhvervsuddannelsessystemet, der kan bidrage til, at flere elever

Danske Regioner har i Udvalget om Erhvervsuddannelser
fremført anbefalinger fra de af bestyrelsen godkendte
publikationer: Bedre ungdomsuddannelser – en forudsætning
for regional vækst samt Kvalitet i Fremtidens Sundheds-

vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, og at flere
elever gennemfører en erhvervsuddannelse. Forslaget vil også
indeholde en række forenklinger på området. Forslaget følger op på
regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober
2011.

uddannelser.
Med forslaget om forenklinger i strukturen er der håb om, at
erhvervsuddannelserne i højere grad kan understøtte det
regionale erhvervsliv. I forslaget inviteres Danske Regioner til
dialog om, hvordan den praktikpladsopsøgende indsats kan
koordineres bedre. Endvidere vil regeringen evaluere
etablering af campusmiljøer. De gode erfaringer med at skabe
et fagligt og ungdomsuddannelsesmiljø skal styrkes.
Danske Regioner har været repræsenteret i Erhvervsuddannelsesudvalget og her arbejdet for en ændring af
erhvervsuddannelsesstrukturen med færre og bredere indgange
til erhvervsuddannelserne, herunder en indgang målrettet
sundhedsvæsenet, og et udvidet grundforløb, bestående af en
almen del og en uddannelsesrettet del. Danske Regioner har
også arbejdet for at få indført skærpede krav til elevernes
adgangsforudsætninger.
I udspillet inviteres Danske Regioner til en drøftelse af,
hvordan den nuværende dimensionering af uddannelsespladser
kan afløses af et andet styringssystem, når ”Aftalen om flere
praktikpladser” udløber i 2015. Danske Regioner har blandt
andet i sit uddannelsespolitiske udspil fra 2012 efterspurgt et
system, der i højere grad sikrer en balance mellem udbud og
efterspørgsel.
Danske Regioner forventer at blive inddraget i det videre
arbejde med konkretisering af regeringens reformudspil, både
direkte og i regi af blandt andet det faglige udvalg for sosuuddannelserne – PASS.
Kontaktpersoner:
Anja Storgaard, ast@regioner.dk,

Anne-Dorthe Sørensen, ans@regioner.dk
ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTEREN
Ændring af lov om kommunernes styrelse, regionsloven og lov
om afholdelse af kommunale og regionale valg (Suspension og
afsættelse af en borgmester, frister for materiale til
kommunalbestyrelsesmøder mv.) (Okt I)
Formålet med lovforslaget er at følge op på anbefalingerne fra det
lovforberedende udvalg til opfølgning på anbefalingerne fra FarumKommissionen. Forslaget vedrører reglerne for suspension og
afsættelse af borgmesteren samt regler for udsendelse mv. af
sagsmateriale til kommunalbestyrelsen og udvalg.

Lovforslaget indeholder ændringer om suspension eller
afsættelse af borgmestre i lov om kommunernes styrelse (hidtil
§ 66) ved forsætlig eller groft uagtsom tilsidesættelse af
pligter, ved strafbare forhold, eller hvis en borgmester i eller
uden for tjeneste har vist sig ikke værdig til den agtelse og
tillid som stillingen kræver.
Derudover fastsættes der frister på fire hverdage for
udsendelse af og tilgængelighed for dagsordener og
sagsmateriale til møder i kommunalbestyrelsen, jfr. § 8 i lov
om kommunernes styrelse.
Bestemmelserne gælder også for regionsrådene, da regionerne
er omfattet af § 8 og § 66 i lov om kommunernes styrelse.
Endelig ændres sammensætningen i Valgbarhedsnævnet, der
fremover kommer til at bestå af en formand og næstformand
og et kyndigt medlem i forvaltningsret som udpeges af
Økonomi- og Indenrigsministeriet. KL og Danske Regioner
udpeger derudover hvert et medlem.
Kontaktperson:
Elsebeth Kroer, eak@regioner.dk

Ændring af regionsloven (Regioners nedsættelse af stående
udvalg uden forudgående godkendelse) (Okt I)
Lovforslaget skaber hjemmel til, at regioner kan nedsætte stående
udvalg uden økonomi og indenrigsministerens godkendelse. Forslaget
er et led i regeringens opfølgning på evalueringen af
kommunalreformen ”Bedre kvalitet og samarbejde” fra juni 2013 og
en udmøntning af den del af aftalen af 26. juni 2013 om rammer for

Lovforslaget har til formål at ophæve kravet om økonomi- og
indenrigsministerens godkendelse som betingelse for et
regionsråds nedsættelse af et stående udvalg. Samt i forlængelse heraf at skabe hjemmel til, at et regionsråd også kan træffe beslutning om at nedsætte økonomiudvalg og stående udvalg, som ikke eller kun inden for visse af deres områder
varetager den umiddelbare forvaltning af regionens

justering af kommunalreformen, der vedrører mere frihed i det
regionale styre, som regeringen har indgået med EL og LA.

anliggender (den såkaldte Skanderborgmodel).
Kontaktperson:
Elsebeth Kroer, eak@regioner.dk

