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Side 2

1. Formandens meddelelser, sagsnr. 16/67
Hyrdebrev om offentligt ansattes ytringsfrihed
Justitsministeren har udsendt et hyrdebrev om en styrket oplysningsindsats om
offentligt ansattes ytringsfrihed og opfordring til regionerne om at overveje,
om de har behov for at etablere en whistleblowerordning.
Statslig overtagelse af lokalbanerne
Formanden orienterede om status for beslutningsforslag (B90) om statslig
overtagelse af lokalbanerne (infrastruktur og drift).
Regionsrådsvalg 2017
Formanden orienterede om, at sekretariatet er i gang med at undersøge mulighederne for at gentage samarbejdet med Social- og Indenrigsministeriet og KL
om en kampagne op imod regionsrådsvalget 2017. Ved sidste valg blev den
fælles kampagne finansieret med tilskud på 6 millioner kroner fra momsfondsmidlerne. Der undersøges derfor andre eksterne finansieringsmuligheder.
Bestyrelsen vil efter sommerferien få forelagt et oplæg til kampagne.
Aftaler om fremtidig dimensionering og ny SOSU-assistentuddannelse
Formanden orienterede om, at der nu foreligger en skitse til en aftale med KL
om fordelingen af dimensioneringen – elevansættelserne – på SOSUassistentuddannelsen og den økonomi, der er forbundet med omlægningen af
assistentuddannelsen.

2. Godkendelse af åbent referat fra møde den 26. maj 2016 i Danske Regioners bestyrelse, sagsnr. 16/67
Bestyrelsen godkendte referatet.

3. Udpegning til Europarådets kongres af lokale og regionale myndigheder
Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioners delegation i Kommunalkongressen videreføres uændret.
Resumé
Den danske delegation til Europarådets kongres af lokale og regionale myndigheder (Kommunalkongressen) skal fornyes for perioden oktober 2016 til
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oktober 2020. Medlemskabet af Kommunalkongressen indgår i Danske Regioners samlede konstitueringsaftale.

4. Høringssvar - Auktion over frekvenser i 1800 MHz-båndet, sagsnr.
16/29
Bestyrelsen godkendte høringssvaret.
Resumé
Energistyrelsen har sendt udkast til auktionsmateriale for 1800 MHzauktionen i høring med frist den 3. juni 2016. Danske Regioner har sendt høringssvar med forbehold for politisk godkendelse.
Danske Regioner peger i høringssvaret bl.a. på, at det erfaringsmæssigt tidligere er lykkedes med en hurtigere udrulning, hvorfor Danske Regioner gerne
ser, at det genovervejes at afkorte fristen 13. juni 2019, at det klart bør fremgå,
at brugerne reelt får en forbindelse, der hele tiden giver den krævede download og upload hastighed samt, at regeringen tager initiativ til at undersøge mulighederne for at justere i restriktioner, der vanskeliggør opfyldelse af dækningskravet. Desuden opfordres regeringen til at anvende provenuet ved denne
auktion til yderligere initiativer, der sikrer adgang til hurtig og sikker mobil og
bredbånd i hele landet.

5. Aftale om faste læger på plejecentre, sagsnr. 15/2437, j.nr. RLTN-Gen
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Der er indgået en politisk aftale om implementering af initiativ om faste læger
tilknyttet plejecentre (plejehjemslæger).

6. Indspil til FORSK2025-kataloget, sagsnr. 16/543
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Uddannelses- og Forskningsministeriet har den 26. februar 2016 igangsat processen frem mod FORSK2025 – et prioritetsgrundlag for strategisk forskning.
FORSK2025-kataloget skal udgøre et konsolideret overblik over samfundets
vigtigste forskningsbehov. FORSK2025 skal bl.a. medvirke til, at den politi-

Side 4

ske prioritering og efterfølgende udmøntning af midler til strategisk forskning
foretages på et velbegrundet fagligt grundlag.
Danske Regioner har samlet et bidrag fra regionerne og udarbejdet et samlet
indspil til FORSK2025-processen.

7. Generelle orienteringer, sagsnr. 16/67
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Følgende emner er til orientering:
•
•
•

Nyt servicekoncept i Regionernes Hus
Danske Regioners ny hjemmeside
Ansvar for misbrugsbehandling af ikke-indlagte psykisk syge

8. Næste møde, sagsnr. 16/67
Næste møde holdes torsdag den 25. august 2016 kl. 10.30 i Danske Regioner.

9. Eventuelt, sagsnr. 16/67
-

