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Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 26. maj 2016 kl. 10.30

Deltagere:

Bent Hansen, Jens Stenbæk, Sophie Hæstorp Andersen, Ulla Astman, Stephanie Lose, Leila Lindén, Poul-Erik Svendsen, Susanne Lundvald, Charlotte Fischer, Per Larsen, Lise
Müller, Henrik Thorup, Lone Langballe, Anne V. Kristensen, Jess V. Laursen, Martin Geertsen, Susanne Langer

Afbud:
Regionsdirektører:

Hjalte Aaberg, Jacob Steengaard Madsen, Jane Kraglund,
Per Bennetsen, Svend Særkjær

Deltagere fra Adam Wolf, Signe Friberg Nielsen, Erik Jylling, Gitte
sekretariatet: Bengtsson, Rikke Margrethe Friis, Katrine Tang, Christian
Hüttemeier, Trine Friis (referent)

Side 2

1. Formandens meddelelser, sagsnr. 16/64
Møde med uddannelses- og forskningsministeren
Formandskabet orienterede om møde med uddannelses- og forskningsministeren den 24. maj 2016.
Møde med AC’s nye formand
Formanden orienterede om møde med Akademikernes nye formand Lars
Quistgaard den 3. maj 2016.
Møde på Marienborg om demens
Formanden orienterede om møde om demens arrangeret af statsministeren og
sundheds- og ældreministeren på Marienborg den 9. maj 2016.
Møde med Forhandlingsfællesskabet
Formandskabet orienterede om møde med Forhandlingsfællesskabet vedr.
økonomiforhandlingerne den 24. maj 2016.
Ny prisaftale for lægemidler i primærsektoren
Formanden orienterede om, at der er indgået ny 2½-årig prisaftale med Sundheds- og Ældreministeriet og Lægemiddelindustriforeningen for lægemidler i
primærsektoren fra den 1. juli 2016.
Trepartsforhandlinger
Formanden orienterede om trepartsforhandlingerne, som i første omgang har
fokus på kvalificeret arbejdskraft, bedre overvågning af arbejdsmarkedet og
praktikpladser.
Offentliggørelse af den offentlige digitaliseringsstrategi
Formanden orienterede om møde med finansministeren og erhvervs- og
vækstministeren i forbindelse med offentliggørelsen af den offentlige digitaliseringsstrategi den 12. maj 2016.
Temadrøftelsen om sundhedsuddannelser
Formanden orienterede om, at den temadrøftelse om sundhedsuddannelser,
som bestyrelsen tidligere har efterspurgt, er planlagt til bestyrelsesmødet den
29. september 2016.
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Sygefravær
Den 25. maj 2016 er offentliggjort tal for sygefravær i regionerne i 2015. Tallene viser status quo, samt at sygefraværet i regionerne fortsat er markant lavere end i kommunerne.
Sengepladser i psykiatrien
Bestyrelsen fik omdelt en oversigt over udviklingen i sengepladser i psykiatrien i 2011-2016.

2. Godkendelse af åbent referat fra møde den 21. april 2016 i Danske
Regioners bestyrelse, sagsnr. 16/64
Bestyrelsen godkendte referatet.

3. Høring om lovforslag om ændring af integrationsloven, mv., sagsnr.
16/207
Bestyrelsen drøftede høringssvaret og fandt, at Danske Regioner i stedet bør
påpege vigtigheden af, at den kommunale vurdering baseres på sundhedsfaglig viden.
Resumé
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har udsendt høring over udkast
til lovforslag om ændring af integrationsloven, danskuddannelsesloven, lov
om almene boliger m.v. og forskellige andre love.
Danske Regioner har den 15. april 2016 indsendt høringssvar til ministeriet
med forbehold for politisk godkendelse. Danske Regioners bemærkninger retter sig mod forslag om ændring af kommunernes forpligtelse til at tilbyde nyankomne flygtninge en helbredsmæssig vurdering.

4. Danske Regioner på Folkemødet 2016, sagsnr. 15/1363
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Programmet for Danske Regioners telt er nu på plads. Der er 21 arrangementer, fordelt på de fire dage, og fordelt på både vækst, sundhed, og socialområdet. Fire arrangementer får deltagelse af en minister. Udover de faglige arrangementer vil der også være aktivitet omkring teltet med mere uformelle tiltag.
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5. Borgernes Sundhedsvæsen, sagsnr. 14/1555
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Bestyrelsen bad på mødet den 3. marts 2016 om en status på Borgernes Sundhedsvæsen. Dette punkt indeholder en status på dels regionernes overordnede
strategier, der knytter sig til Borgernes Sundhedsvæsen, dels de generelle initiativer Danske Regioner har igangsat.

6. Videregivelse af sundhedsoplysninger til arbejdsgivere, sagsnr. 16/935
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede, at Danske Regioner skal rette henvendelse til Lægeforeningen med henblik på at gøre opmærksom på problematikken.
Resumé
Efter anmodning fra bestyrelsesmedlem Charlotte Fischer redegøres for de
nuværende muligheder for at forebygge, at arbejdsgivere får adgang til sygemeldte medarbejderes følsomme sundhedsoplysninger, udover hvad lovgivningen tilsiger, og uden at disse medarbejdere er informeret om denne risiko.

7. Aftale om udmøntning af Bredbåndspuljen, sagsnr. 16/28
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Regeringen har indgået aftale med partierne bag teleforliget og partierne bag
”Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark” om de kriterier, der skal gælde for udmøntning af aftalen om at afsætte 200 millioner kroner til forsøgsordning med en bredbåndspulje. Der afsættes 80 millioner kroner i 2016 og 40
millioner kroner i 2017, hvorefter ordningen evalueres, inden der tages stilling
til, om de resterende 2 gange 40 millioner kroner skal udmøntes i henholdsvis
2018 og 2019.

8. Rigsrevisionen, sagsnr. 14/951
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Danske Regioner har udarbejdet en status for Rigsrevisionens undersøgelser i
regionerne.
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9. Status på aktuelle EU emner, sagsnr. 16/64
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
EU lovgivning har stor indflydelse på regionernes opgavevaretagelse. Danske
Regioner har identificeret en række EU sager og emner i 2016, der er særligt
væsentlige eller relevante for regionernes opgavevaretagelse.

10. Generelle orienteringer, sagsnr. 16/64
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Følgende emner er til orientering:
•
•

Vederlagskommissionen
Rådgivning om screening for smitsomme sygdomme af flygtninge

11. Næste møde, sagsnr. 16/64
Næste møde holdes torsdag den 16. juni 2016 kl. 9.30 på Radisson Blu Fredensborg Hotel, Strandvejen 116, 3700 Rønne - i forbindelse med Folkemødet.

12. Eventuelt, sagsnr. 16/64
-

